
ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, próximo a APAE, 
na Av. Sargento Nogueira 
Vaz, 4450, o imóvel mede 
65 m2, terreno de 10x50, 
2 quartos, sala, cozinha 
e banheiro todo na ce-
râmica, dispensa e área 
nos fundos, murado nas 
laterais e fundos. Valor 
R$ 32.000,00. Aceita pro-
posta, pega carro ou moto. 
(Fixo)69-3412-2142

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Osvaldo 
Cruz, medindo 10x11, 
com 3 quartos, sala, co-
zinha e wc na cerâmica, 
forrada e toda na cerâmi-
ca. Murada, energia água 
da rua e esgoto. (Vivo)69-
9974-4030 / (TIM)041-
69-8114-4243 

Vende-se terreno na rua 
Eça de Queiroz, 10x50, 
t endo  as fa l to ,  água , 
energia, rede de esgoto 
e rede telefônica, mu-
rado nos fundos. Valor 
R$ 20.000,00 aceita-se 
proposta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de alvena-
ria, terreno de 400 m2, na 
Av. Recife, 3786 – Bairro 
Centenário, coberta com 
eternit e com 3 quartos, 
sala, cozinha, wc. Docu-
mentação OK. Tratar com 
Vicente no Cel. 69-9234-
2929. 

Vende-se casa de al-
venaria,  coberta com 
eternit, medindo 14X7, 
piso de cerâmica, na Av. 
Teresina, 5.296 – Bairro 
Planalto, área na frente, 
2 quartos, sala, cozinha, 
wc, dispensa e varanda 
nos fundos. Valor R$ 
45.000,00, aceita carro 
popular de menor valor. 
Cel. Vivo 69-9974-4030 
ou ainda no TIM 041-69-
8114-4243.

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Pera-
ba, nº 2076, medindo 
7,80x13,60, toda na ce-
râmica e forrada PVC, 
2 quartos, sala, cozinha 
e 2 banheiros. Área de 
descanso e área de ser-
viço, cercada. Água de 
poço e da rua, energia 
220. Valor R$ 90.000,00 
a combinar. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 
comerciais em alvenaria, 
medindo 60 m² cada, piso 
de cerâmica, na Av. 16 de 
Julho, nº 1410, esquina 
com a Prefeitura. Valor 
R$ 60.000,00, aceita-
-se carro, moto. 041-69-
8114-4243.

Vende-se fazenda loca-
lizada na linha 106 - km 
12 – Lado Norte, com 215 
alq, 110 bem cercados e 
formados, e 105 de mata 
virgem, com toda madeira 
a ser explorada, com 16 
repartições de pastagem, 
todas com água, sendo 2 
córregos permanentes e 7 
represas, curral de 30X30, 
com bret, tronco e balança 
de 1500 Kg. Tulha de 
7x7, coberta com eternit, 
e lavoura com 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 com dois trans-
formadores; de 5 KVA e 
10 KVA. Água encanada, 
direto de mina e movida 
a roda d’água. Estuda-se 
proposta. 69-8488-0022 
ou 69-9234-2929.

PIMENTA BUENO

Vende-se sitio na linha 
55 - capa 87 – lote 56 – 
setor Barão do Melgaço, 
48 alq., sendo 30 todo for-
mado e cercado, pastagem 
de branquearão. Várias 
repartições, algumas com 
água, rio que atravessa o 
sitio, 18 alq. de mata. 2 
casas de madeira coberta 
com telha de barro, cerca-
da. Valor R$ 200.000,00 
aceita proposta com parte 
em veículo ou casa de 
menor preço. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030

 CACOAL

Vende-se uma chácara a 
25 km de Cacoal, com 5,5 
alq. Sendo um de reserva, 
3 de café e 1,5 com uma 
casa, represa e um córre-
go, água potável de poço e 
energia bifásica. Valor R$ 
135.000,00 – Pagamento 
em dinheiro a vista. In-
teressados tratar pelo cel. 
041-69-8114-4243 

ARIQUEMES

Vende-se fazenda, no 
município de Rio Crespo 
a 53 km da cidade de Ari-
quemes, com 3.800 alq., 
sendo 1.800 alq. formados 
e cercados, com várias 
divisões, todas com água e 
cocho para sal. Topografi a 
plana, terra mista, com 
casa sede e 12 casas para 
funcionários., energia da 
Ceron, 3 retiros, todos com 
curral e casa. Almoxari-
fado, barracão 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. Valor a combi-
nar. (Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030. 
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DO VALE DO PARAÍSO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIMENTA BUENO

Comissão Permanente de Licitação
Aviso de Adiamento de Abertura de Tomada 

de Preço nº 002/2013

A Tomada de Preço de nº 002/2013, que tem como 
fi nalidade a Contratação de Empresa Jurídica espe-
cializada para prestar serviços para fornecimento 
e implantação de sinalização horizontal, vertical e 
semi-área nas vias urbanas do Município, com data 
marcada para 14/05/2013, às 10h, teve a necessidade 
de ser Adiada para data futura, qual seja, 07/06/2013, 
às 10h. O edital da mesma não sofreu alteração, 
exceto a da data de abertura.

Pimenta Bueno, 14 de Maio de 2013.

Lívia Carolina Caetano
Presidente da CPL

ERRATA
Na edição do Jornal Correio Popular desta 

quarta-feira, 29 de maio de 2013, nº 4.096, o 
Pregão Presencial Nº 023/2013, do município de 
Vale do Paraíso, saiu com o nome da prefeitura 
de Alta Floresta onde o correto seria Prefeitura 
Municipal de Vale do Paraíso. Pedimos desculpa 
pelo erro.

PEDIDO DE LICENÇA DE PISCICULTURA
 O Sr. JOÃO ELIAS TON  CPF:336.938.039-

00, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO 
A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL- SEDAM, O PEDIDO DE LICENÇA 
PRÉVIA, INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO DE 
PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE LO-
CALIZADA NA LINHA LINHA 200 GLEBA 26 
LOTE 02, MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO.

RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO DE AQUICULTURA

Eu JÚLIO CESAR MENDES , inscrito no CPF/MF: 
667.969.542-20 e RG: 637593, vem por meio desta 
tornar público que REQUEREU junto a NUCOF/SE-
DAM no dia 23 de maio de 2013, a RENOVAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para 
a atividade de piscicultura, na propriedade localizada 
na Rodovia 470/32 km 09 Lote 25 Gleba 20/G, no 
município de Nova União – RO.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO 
através do Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente 
autorizado pelo Decreto Municipal de nº 3878 de 
23 de abril 2013, torna Público que fará realizar a 
Licitação abaixo:

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 023/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS DE AUDITORIA INDEPEN-
DENTE (CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL), conforme 
especifi cações técnicas constantes no ANEXO IX 
- TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante 
deste Edital.

DATA: 13/06/2013 
HORARIO: 09h00min (nove) horas
RECURSO: PRÓPRIO
VALOR ESTIMADO: R$ 45.000,00 (Quarenta 

e cinco mil reais).
PROCESSO: 335/SEMPLAD/2013
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Perma-

nente de Licitação – CPL Situada à Avenida Paraná nº 
4199 Centro CEP: 76923-000 Vale do Paraíso – RO 

Fone/Fax: (0xx69) 3464-1005/3464-1193 e e-mail: 
vargasfl avio_vp2012@hotmail.com.

SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 
regulamentada pelo Decreto Municipal de nº 1.646 
de 12 de Setembro 2005, Decreto de nº 1.747 de 20 de 
Abril 2006 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei complementar nº 123/06.

EDITAL: Cópia a ser adquirida mediante requeri-
mento e entrega de pendrive ou por meio eletrônico, 
condicionado a devolução do recibo de retirada do 
mesmo, devidamente preenchido e assinado.

Vale do Paraíso – RO 24 de Maio de 2013. 

Flávio Duarte Vargas
Pregoeiro da Prefeitura

Decreto nº 3878 de 23/04/2013

Cavalgada da Expoalvo 

é sucesso de público
Foto: Assessoria

(Da Redação) O úl-
timo dia 26 de Maio 
deste ano, fi cará mar-
cado na história do mu-
nicípio de Alvorada 
do Oeste pelo enorme 
sucesso que foi a já 
tradicional cavalgada 
que marca a abertura 
das festividades alusi-
vas ao aniversário do 
município que este ano 
comemorou vinte e sete 
anos de emancipação 
político administrativa. 

A cavalgada que mos-
tra as raízes sertanejas e 
registra a predominân-
cia da economia  rural 
do município, agrupou 
aproximadamente dois 
mil e quinhentos cava-
leiros que com muita 
animação e sob um cli-
ma festivo percorreram 
o trecho do ponto de 
concentração e partida 
até os portões do re-
cinto da AAPEAL, As-

sociação Agropecuária 
de Alvorada do Oeste, 
onde se realiza a XXIª 
EXPOALVO. 

O cortejo que foi 
animado com um trio 
elétrico transportando 
uma equipe de locutores 
e animadores foi tam-
bém acompanhado por 
milhares de pessoas á pé 
que ladeavam a avenida 
tornando ainda mais 
bonita a festa.

A cavalgada liderada 
pelo prefeito de Alvora-
da, Raniery Fabris e o 
presidente da AAPEAL 
Rodrigo, vice Jorge, 
contou também com a 
maioria dos vereadores 
e diversas autoridades, 
como os deputados es-
taduais Lebrão, Lui-
sinho Goebel e Edson 
Martins. Também esteve 
presente representando 
o governador Confúcio 
Moura, o engenheiro 

Lucio Mosquini, diretor 
geral do DER.

 O clima festivo e de 
alegria só foi interrom-
pido quando foi feita 
uma homenagem pós-
tuma a um integrante 
da AAPEAL falecido 
recentemente, Dirceu 
Mota, na forma de um 
minuto de silencio. 
Também, Dirceu Mota 
foi lembrado no discur-
so feito pelo prefeito 
Raniery lembrando de 
sua contribuição e dos 
bons trabalhos feitos 
em prol da comunidade. 
O prefeito agradeceu 
a todos os presentes 
e convidou-os a pres-
tigiarem a festa, que 
terá como novidade a 
entrada franca, possi-
bilitando a todos uma 
confraternização saudá-
vel para toda a família. 
Com informações da 
Assessoria.

A cavalgada foi liderada pelo prefeito de Alvorada, Raniery Fabris


