
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. Almo-
xarifado, barracão p/ ofi -
cina, garagem, escritório 
em alvenaria, barracão 
em alvenaria para sal, ra-
ções e ferramentas. Pista 
para pouso de avião de 
pequeno porte com 800 m. 
Escritura pública. Valor 
a combinar. (Fixo)69-
3412-2142 / (Vivo)69-
9974-4030. 

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 cerâ-
mica. 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 al-
venaria, terreno de 400 
m2, na Av. Recife, 3786 
– Bairro Centenário, co-
berta com eternit e com 
3 quartos, sala, cozinha, 
wc. Documentação 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.

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

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 
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Rondônia, sexta-feira,18 de janeiro de 2013 - Correio Popular6 Este é o mundo automanifestação.

 AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2013

DO OBJETO: Aquisição de Combustível. ÓRGÃO: 
Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. DATA 
DE ABERTURA: 30 de Janeiro de 2013. LOCAL: 
Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 
1613, Centro–Presidente Médici/RO. HORÁRIO: 
Abertura da Proposta 09h00min. INFORMAÇÕES 
E/OU RETIRADA DO EDITAL: (69)3471-2551 ou 
cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidente-
medici.ro.gov.br/licitacoes.

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Ofi cial

 AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2013

DO OBJETO: Aquisição de Combustível. ÓRGÃO: 
Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. DATA 
DE ABERTURA: 30 de janeiro de 2013. LOCAL: 
Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 
1613, Centro–Presidente Médici/RO. HORÁRIO: 
Abertura da Proposta 10h00min. INFORMAÇÕES 
E/OU RETIRADA DO EDITAL: (69)3471-2551 ou 
cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidente-
medici.ro.gov.br/licitacoes.

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 001/CPLM/2013.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 024/SE-

MARF/2013.

A Prefeitura de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação - CPLM, torna 
público para conhecimento dos interessados que se 
encontra instaurada LICITAÇÃO sob a modalidade 
de CONVITE, do tipo de “Menor Preço Unitário”, 
na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações, 
e ainda por outras legislações pertinentes se assim 
for o caso. DOS RECURSOS: Secretaria Municipal 
de Administração – SEMARF. DO OBJETO: Con-
tratação de empresa para prestação de serviço 
para realização da festa de carnaval de 2013 que 
ocorrera nos dias 09 a 12 de Fevereiro de 2013. 
LOCAL E DATA DE ABERTURA: 25 de Janeiro 
de 2013, às 09h00min, na sala de reunião da CPLM, 
sala 15, no prédio da Prefeitura Municipal, situada 
na Avenida São João Batista, n°. 1613 – Centro. O 
Edital e seus anexos poderão ser adquiridos através 
do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes 
ou na própria sala da CPLM. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas de segunda à sexta feira no horário 
das 07h30min às 13h30min, na sala da CPLM.

ABANDONO DE EMPREGO
A Empresa Corpo Light Serviço em Estética LTDA, 

inscrita no CNPJ 12.224.991/0001-75, localizada à 
Avenida Transcontinental, 1133, nesta cidade de Ji-
-Paraná - RO, solicita o comparecimento da funcionária 
Srª. Patricia Laudisse de Oliveira Bacetti, portadora da 
CTPS n.º 173855, para que apresente motivo que im-
pede 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.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O sr. SILVEIRA MARTINS DE OLIVEIRA, brasi-

leiro, produtor rural, portador do CPF nº 369.398.702-
53, e do RG nº 336.354/SSP-RO, com endereço na 
br 364, Km 20, Lote 14, Zona rural de Presidente 
Médici, comunica extraviou, em lugar incerto, a nota 
fi scal de produtor rural de número 000013, conforme 
BOP nº 48n2013.

O novo secretário-
-adjunto de Desenvol-
vimento Econômico e 
Social, Adilson Júlio 
Pereira, tomou posse 
nesta quinta-feira (17), 
um dia após o empresá-
rio Emerson Castro ter 
assumido o comando 
da pasta. A cerimônia, 
realizada no escritório 
da secretaria, em Porto 
Velho, teve a presença 
do subchefe da Casa 
Civil, Edvaldo Soares, 
representando o gover-
nador Confúcio Moura; 
do prefeito de Mirante da 
Serra, Vitorino Cherque, 
presidente da Associa-
ção Rondoniense dos 
Municípios (Arom); do 
ex-secretário-adjunto 
da Sedes, Allann França 
Benjamim, que transmi-
tiu o cargo, além do se-
cretário Emerson Castro.

Em seu discurso, 
Adilson Júlio Pereira 
cumprimentou o gru-
po de colaboradores da 
secretaria e enfatizou 
a necessidade de atuar 
em conjunto com o se-
cretário Emerson Castro 
na implantação das po-
líticas públicas voltadas 
ao desenvolvimento do 
Estado, de acordo com 
o pensamento do gover-
nador Confúcio Moura.

O titular da Sedes, 
Emerson Castro, lembrou 
que o novo adjunto tem o 
perfi l necessário para de-
senvolver esta importante 
função e ressaltou que o 
trabalho da Sedes será 
realizado em harmonia, 
com confi ança, perseve-
rança, muito trabalho e 
integração entre as equi-
pes de funcionários.

Em sua fala, o pre-

feito Vitorino Cherque 
congratulou-se o secre-
tário Emerson Castro e 
o adjunto Adilson Júlio 
Pereira. Já o subchefe 
da Casa Civil, Edvaldo 
Soares, ressaltou que 
“chegou o momento da 
grande virada do gover-
no Confúcio Moura” e 
se colocou à disposição 
do novo secretário e de 
seu adjunto.

Adilson Júlio Pereira 
é funcionário público 
de carreira, com mais 
de 20 anos de serviços 
prestados ao município 
de Rolim de Moura. 
Na política, disputou as 
eleições para a Câmara 
de Vereadores, Assem-
bleia Legislativa e, em 
2012, para a prefeitura 
de Rolim de Moura. 
Com informações da 
Assessoria.

Pasta de Desenvolvimento Econômico 

e Social tem novo secretário-adjunto


