
CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, sábado e domingo, 17 e 18 de setembro de 2011 - Correio Popular10 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

CHÁCARA

Cód_CH_038_10_ALV_
RO – Vende-se chácara 
na linha 52 em Alvorada 
do Oeste com 1,2 alq., toda 
em pastagem formada e 
com cerca de arame liso 
de 5 e 6 fios, com pomar 
e casa de alvenaria co-
berta com telha de barro 
e com piso de cerâmica 
e forro de madeira. Ener-
gia bifásica. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 60.000,00, mas aceita 
proposta, Tr. 3412-2142.

CH_015_09_ALV_RO– 
Vende-se chácara locali-
zada na linha 16 em Nova 
Aliança. Alvorada d’Oeste. 
8 alq. de pasto com cerca 
de arame liso de 5 fios,  02 
represas, e 1 alq. de mata. 
Carta de ocupação do IN-
CRA. Valor 56.000,00. Tr. 
9954-1016.

CH_085_09_ALV_RO - 
Vende-se micro-chácara 
com 2,5 alq., na área in-
dustrial de Alvorada do 
Oeste, de frente para a BR 
429, com 01 Barracão em 
madeira de 120 X 16, 01 
Barracão em madeira de 
60 X 15, 01 Subestação 
de energia com transfor-
mador de 150 KVA; 01 
Caldeira para Vapor; 01 
Secador para Lâminas; 
3 casas de madeira e 
1,5 (um alq. e meio) de 
pastagem, todo cercado; 
Interessados devem tr. 
9974-4030.

CH_033_10_ALV_RO - 
Vende-se chácara de 1 alq. 
e ¾ de terra, na linha 52 
em Alvorada D’ Oeste, for-
mada com pasto e cerca de 
arame liso, três repartições 
e um pequeno curral, man-
gueirão para porcos, casa 
para cabritos, carneiros 
e galinheiro, tulha, duas 
represas, casa de madeira, 
coberta com telha de barro, 
na cerâmica, forrada, ener-
gia 110 Watts. Contrato de 
compra e venda. Valor R$ 
56.000,00, mas aceita pro-
posta, Tr. 3412-2142.

CH_1-343_08_ALV_RO 
- Vende-se chácara na Rua 
Castro Alves, nº. 3.781, em 
Alvorada do Oeste, com 
1 alq. de pasto tipo: bra-
queária, toda cercada com 
arame liso, tulha, pomar, 
galinheiro, chiqueiro, água 
do SAAE, com 2 casas, 
em alvenaria e coberta de 
Eternit, forradas e com ce-
râmica, cercadas e energia 
110 Watts. R$ 80.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
9954-1016..

CH_009_10_MIR_RO 
- Vende-se chácara em 
Mirante da Serra com um 
alq. todo cercado, ótima 
terra para se cultivar la-
voura. Tem 3.800 pés de 
café e  represa pequena, 
com casa de madeira com 
2 quartos, 1 sala, banheiro, 
piso queimado. Contrato 

de Compra e Venda. Valor 
R$ 47.000,00, mas aceita 
proposta. Tr. 9974-4030.

CH-000-10-MIR-RO - 
Vende-se chácara em Mi-
rante da Serra com 2 mil 
pés de café e pastagem, 2 
tanques de peixes, Contra-
to de Compra e Venda. Tr, 
3412-2142.

CH_020_10_MIR_RO 
- Vende-se chácara na 
Rua dos Seringueiros em  
Mirante da Serra. São 11 
datas de 15x30, com uma 
casa de alvenaria e cerâmi-
ca, coberta com Eternit, de 
11x8, com 02 quartos, sala, 
cozinha e banheiro mais 
a área de serviço. Ener-
gia 110 Watts, cercado e 
água de poço. Contrato 
de Compra e Venda. Valor 
R$ 65.000,00, mas aceita 
proposta, 9954-1016..

CH_021_10_MIR_RO - 
Vende-se chácara localiza-
da na linha 81 em Mirante 
da Serra com 1 alq. forma-
do e cercado, 2.000 pés de 
café e mais 25 covas de ba-
nana, 2 represas. Contrato 
de Compra e Venda. Valor 
R$ 37.000,00, mas aceita 
proposta, inclusive gado. 
Tr. 9974-4030.

TERRENOS

TR_034_10_ALV_RO 
- Vende-se um terreno 
de 12x100, na Av. Du-
que de Caxias “Fundo da 
Delegacia‘’ e próximo do 
DETRAN, em Alvorada 
do Oeste, cercado com ara-
me. Contrato de Compra 
e Venda. Valor 9.000,00, 
mas aceita Proposta, Tr. 
3412-2142.

TR_006_10_MIR_RO 
- Vende-se 8 terrenos na 
Av. Rio Branco em Mi-
rante da Serra, murado e 
com poço. Contrato de 
compra e venda. Valor R$ 
40.000,00. A combinar, 
mas se pega como parte do 
negócio, um automóvel. 
Tr. 9954-1016.

TR_010_10_MIR_RO 
- Vende-se um terreno de 
15X30, cercado de balaus-
tre. Contrato de Compra e 
Venda. Valor R$ 5.000,00, 
aceita proposta. Tr. 9974-
4030.

TR_017_10_MIR_RO 
- Vende-se terreno de 
100x165, com uma casa e 
um salão de 18x12, todo na 
cerâmica, na Avenida dos 
Migrantes em Mirante da 
Serra, próximo ao quartel 
da Policia Militar. Con-
trato de Compra e Venda. 
Valor R$ 100.000,00, mas 
aceita proposta, Tr. 3412-
2142.

TR_015_10_MIR_RO 
- Vende-se terreno de 
52x105m próximo ao hos-
pital municipal em Mirante 
da Serra, cercado. Contrato 
de Compra e Venda. Valor 

R$ 17.000,00, mas aceita 
proposta, Tr. 9954-1016.

TR_031_10_MIR_RO - 
Vende-se terreno de 10x18 
localizado na Avenida Rio 
Branco no centro de Mi-
rante de Serra. Contrato de 
Compra e venda. Pega-se 
gado, carro ou moto. Tr. 
9974-4030.

CASA

CS_040_10_ALV_RO – 
Vende-se casa de madeira 
coberta com telha colonial 
e com piso na cerâmica, 
em Alvorada D’Oeste, 
com 3 qt, sendo 1 suíte, 
sala, cozinha e wc social. 
Terreno 12 X 30, Cadas-
tro Imobiliário. Valor R$ 
55.000,00, mas aceita pro-
posta, 3412-2142.

CS_072_09_ALV_RO – 
Vende-se casa Rua José 
de Alencar nº 4478 em 
Alvorada do Oeste, terreno 
de 20X50, com 4 qts, 2 
salas, wc na cerâmica e 
dispensa, forro de madeira, 
murada, com calçada e 
asfalto na frente. Valor R$ 
100.000,00, mas aceita 
proposta, 9954-1016.

CS_079_09_ALV_RO 
– Vende-se casa de alve-
naria coberta com telha 
de barro na Av. Café Filho, 
5.201, centro, Alvorada 
do Oeste. terreno 12x30, 
murado e com grades na 
frente. Casa na cerâmica 
e forro de madeira, com 
4 qts, sendo uma suíte, 
sala, cozinha, wc social, 
área em formato de “L”, 
mais uma edícula com 2 
qts, wc social e área de 
serviço. Cadastro Imobili-
ário. Valor R$ 100.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
9974-4030.

CS_1-367_08_ALV_RO 
- Vende-se casa de alve-
naria coberta com telha 
de barro na Av. São Paulo, 
5.132 em Alvorada do 
Oeste, murado em terreno 
de 30 X 30, com 3 qts, 
sendo uma suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozi-
nha, dispensa, wc social, 
todo na cerâmica e forro 
de madeira. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 85.000,00, mas aceita 
proposta, 3412-2142.

CS_018_10_MIR_RO 
- Vende-se casa na Rua 
Porto Alegre nº 2987 - Mi-
rante da Serra. O Imóvel 
mede 8x7, com 2 qts, sala, 
banheiro todo na cerâmica, 
área na frente e fundos, 
cercado, energia monofá-
sica e água de poço. Con-
trato de Compra e Venda. 
Valor R$ 18.000,00. Tr. 
9954-1016.

CS_019_10_MIR_RO - 
Vende-se casa de madeira 
na linha 81 – Mirante da 
Serra, com 2 qts, sala, 
banheiro todo na cerâmica, 
piso de assoalho, forrada. 

Contrato de compra  e ven-
da. Valor R$ 17.000,00, 
mas aceita proposta, 9974-
4030.

CS_016_10_MIR_RO - 
Vende-se casa na Rua Rio 
de Janeiro - Mirante da 
Serra, de 8x5, com 1 qt, 
sala, banheiro todo na ce-
râmica e área na cerâmica, 
cercada, energia monofási-
ca, água tratada. Contrato 
de Compra e Venda. Valor 
R$ 17.000,00 – A vista. Tr. 
3412-2142.

CS_013_10_MIR_RO - 
Vende-se casa de madeira 
na Rua Sabino Gomes, 
2095 - Mirante da Serra, 
toda na cerâmica e forrada, 
6x13, 2 qts, sala, cozinha, 
banheiro, despensa e área 
de serviço nos fundos, 
murada no fundo e nas la-
terais. Contrato de Compra 
e Venda. Valor 25.000,00. 
Aceita moto como parte 
de pagamento. Tr. 9954-
1016.

CS_014_10_MIR_RO - 
Vende-se casa de madeira 
na Av. Castelo Branco, 
2358 - Mirante da Serra, 
de 12x8, com 2 qts, sala, 
cozinha, banheiro todo na 
cerâmica. Área na frente. 
Piso queimado, murada 
na frente e fundo, calça-
da na frente. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 25.000,00, mas aceita 
como parte de pagamento, 
gado, carro, moto etc. Tr. 
9974-4030.

CS_024_10_MIR_RO - 
Vende-se casa de madeira 
na rua D. Pedro – Mirante 
da Serra, em piso queima-
do, 4 qts, sala, banheiro em 
alvenaria, dispensa. Parte 
está murada e o restante 
é de balaustre, Contrato 
de Compra e Venda. Valor 
R$ 40.000,00, mas aceita 
proposta, 3412-2142..

CS_022_10_MIR_RO 
- Vende-se casa na linha 
68 – Centro de Mirante 
da Serra, com 3 qts, sala, 
cozinha e banheiro todo 
na cerâmica, piso quei-
mado, forrada, cercada e 
calçada na frente. Contrato 
de Compra e Venda. Valor 
R$ 25.000,00 – A vista. Tr. 
9954-1016.

CS_030_10_MIR_RO - 
Vende-se casa de alvenaria 
na Rua Sergipe 1857, em 
Mirante da Serra, com 3 
qts, 2 salas, 1 suíte e 7 
datas anexo (60x60) todas 
vazias, um galpão de al-
venaria para serviços com 
50 m2 e um canil. Contrato 
de Compra e venda Tr. 
9974-4030.

PRÉDIOS 
COMERCIAIS

PC_029_10_ALV_RO - 
Vende-se um hotel muito 
bem localizado em Al-
vorada do Oeste, na Rua 
Osvaldo Cruz Nº. 5431, 

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guapo-
ré – RO, através de seu PREGOEIRO, designada 
pela portaria nº 728/CPL/2011, torna público para 
conhecimento 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 783/SEMTRAS/ 
2011, a realização de licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº 151/2011, tendo a 
finalidade: Aquisição de Gêneros Alimentícios Para 
Atender as Famílias Carentes deste Município, 
para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Trabalho e Ação Social. Valor Estimado 
R$ - 1.393,60 (Um Mil, Trezentos e Noventa e Três 
Reais e Sessenta Centavos), conforme especificações 
constantes no Edital, Data de Abertura: 03/10/2011 
as 10h00min 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: pregaosmg@hotmail.com, 
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, 16 de Setembro de 2011.

João Batista da Silva
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO

P R O C E S S O  A D M I N I S T R AT I VO  N ° . 
077/2011

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.  033/11
Contratado: CONSTRUVALE TERRAPLA-

NAGEM LTDA, 
Objeto: Fica prorrogado o prazo contratual do 

presente contrato administrativo de locação de uma 
Motoniveladora e uma Pá Carregadeira pelo prazo 
de mais 04 (quatro) Meses nos termos da legislação 
pátria vigente, a contar do dia 18 de agosto de 2011, 
inclusive, nos termos da legislação pátria vigente.

São Miguel do Guaporé/RO, 15 de Setembro de 
2011.

com 14 quartos, 01 recep-
ção, 01 sala, 01 suíte, 2 
banheiros social, cozinha 
grande, e sala de refeição,  
estacionamento para 70 
carros, alugado para o 
CONSÓRCIO FIDENS e 
MENDES JÚNIOR. Ca-
dastro de Imobiliário.  Va-
lor 180.000,00, Inclusive 
pega carro no Negócio. Tr. 
3412-2142.

PC_030_10_SMG_RO 
- Vende-se um prédio na 
Rua Pinheiro Machado 
sobre esquina com Av. 
São Paulo em São Miguel 
do Guaporé, 90 m2 com 
laje coberta com Eternit, 
banheiro na parte de baixo 
e tendo uma drenagem pra 
mais 2 banheiros na parte 
de cima. Cadastro Imobili-
ário. Valor R$ 150.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
9954-1016.

CLASSICADOS
 DIVERSOS

CD_039_10_ALV_RO 
– Vende as instalações, 
maquinários e utensílios da 
Sorveteria e Pizzaria Gula 
em Alvorada D’Oeste.  
Tudo em perfeitas condi-
ções de funcionamento e 
uso. Valor R$ 29.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
3412-2142.

FAzENDAS

Fz_008_10-SER-RO - 
Vende-se fazenda bem 
localizada em Seringuei-
ras,  4 km da BR 429, 
com 1090 alq. formados 
e cercado com arame liso, 
5 fios, várias divisões de 
pasto com água,  dois rios 
e varias nascente, curral 
com balança, tronco, etc, 
casa sede em alvenaria, 
energia elétrica. Documen-
tação Cadastro no INCRA. 
Valor R$ 3.000,00 por alq. 
Condições de pagamento 
a combinar. Tr. (69) 3412-
2142.

Fz_1-342_08_ALV_RO 
- Vende-se fazenda 177 
alq., na linha 14, km 20, 
em Alvorada do Oeste. 
30 alq. Em lavoura e 90 
alq. de pasto cercados 
com arame liso (5 e 6 
fios) dividida em 9 repar-
tições, todas com água, 
no rio Muqui. A fazenda 
ainda tem 57 alq. de mata. 
Curral mede 40x46, com 
balança, tronco, Bret e 
piquete. Casa sede e casa 
para peão, barracão para 
implementos agrícolas. 
Energia com transforma-
dor próprio. Documenta-
ção é Escritura Pública.  
Valor R$ 9.000,00 por 

alq. Condições de paga-
mento a combinar. Tr. 
9954-1016.

Fz_041_09_CBX_RO 
– Vende-se fazenda às 
margens do rio Guaporé 
em Cabixi, com 1.100 alq., 
sendo 350 de pasto e 300 
alq. de pasto nativo, com 
curral com tronco, balança, 
embarcador etc. Títulos 
Definitivos e Cadastros no 
INCRA. Valor R$ 3.500,00 
por alq. Pagamento a com-
binar. Tr. 9974-4030.

Fz_049_09_CBX_RO - 
Vende se fazenda de 240 
alq. em Cabixi com 70 
alq. de pasto e 74 de mata / 
reserva.  Escritura Pública. 
Valor R$ 8.500,00 por alq., 
mas aceita proposta. Tr. 
3412-2142.

Fz_052_09_CER_RO - 
Vende se fazenda de 350 
alq. em Cerejeiras, com 
70 alq. de pasto, cercada 
com arame liso, curral e 5 
repartições, todas com co-
cho coberto e água. Títulos 
Definitivos do INCRA. Pa-
gamento é 50% de entrada 
e o restante negociável. 
Valor R$ 3.500,00 por alq. 
Tr. 9954-1016.

Fz_047_09_COL_RO 
- Vende se fazenda com 
189 alq., em Colorado do 
Oeste, 175 formados, com 
2 casas de madeira e 2 
currais. Escrituras Públi-
cas e Título Definitivo do 
INCRA. Valor R$ 8.000,00 
por alq. Tr. 9974-4030.

Fz_050_09_COL_RO - 
Vende se fazenda de 214 
alq. em Colorado do Oeste 
com 130 alq. em pasto e 
203 hect ainda de Mata, 
com energia elétrica, água 
encanada, telefone com 
torre, mini-frigorífico; po-
mar com + de 100 pés de 
fruteiras e uma casa mista 
e uma de madeira. Valor 
R$ 7.000,00 por alq. mas 
aceita proposta. Tr. 3412-
2142.

Fz_053_09_COL_RO 
- Vende se fazenda de 95 
alq. em Colorado do Oeste, 
com 60 alq. de pasto for-
mado e cercados, banhado 
pelos Rios Colorado e 
Cabixi, com 2 casas e 1 
alojamento com dois pisos. 
Escrituras Públicas regis-
tradas. Valor R$ 8.000,00 
por alq., aceita proposta. 
Tr. 9954-1016.

Fz_046_09_CRB_RO 
- Vende se fazenda com 
300 alq. em Corumbiara, 
Tem curral com balança, 
tronco coberto e excelente 

remanga, e 33 repartições 
de pasto, todas com água, 3 
casas,  energia elétrica; te-
lefone fixo e celular; poço 
artesiano. 17 escrituras pú-
blicas. Valor R$ 12.000,00 
por alq., mas aceita pro-
posta. 9974-4030.

Fz_5012_08_JIP_RO 
– Vende-se fazenda com 
957 alq. Com pastagens 
em 23 repartições, com 
curral, tronco e balança e 
plano de manejo já apro-
vado para mais de 25.000 
mil metros cúbicos de 
madeira documentada. 
Documentação Regular. 
Valor a Combinar direta-
mente com o proprietário. 
Interessados fazer contato 
com 3412-2142.

Fz_051_09_PIM_RO 
- Vende se fazenda de 
712 alq. em Pimenteiras 
com 410 alq. formados, 
na divisa com a Bolívia. 
Titulo definitivo do IN-
CRA. Valor R$ 2.800.00 
por alq.. Aceita proposta. 
Tr. 9954-1016.

Fz_044_09_PMB_RO - 
Vende se fazenda com 800 
alq.em Pimenta Bueno, 
com 390 h de pastagem 
em 9 repartições. 2.5 km 
de cerca com 5 fios; e 2.5 
km de cerca eletrificada 
com 2 fios. Valor 18@ 
de boi gordo por alq. Tr. 
9974-4030.

Fz_043_09_PMB_RO - 
Vende se fazenda com 800 
alq. em Pimenta Bueno 
com 532 h de pastagem 
11 repartiçõescom 17 km 
de cerca com 05 fios;  9 
porteiras em madeira e 1 
curral com 5 repartições, 
tronco, tronco embarcador, 
balança e uma área coberta 
de 28X9, e ainda 2 casas 
de madeira, Valor 22@ 
de boi gordo por alq. Tr. 
3412-2142.

Fz_042_09_PMB_RO 
- Vende se fazenda com 
800 alq. em Pimenta Bue-
no, com 251 hectares de 
pastagem em 7 repartições 

com 3 km de cerca com 
5 fios; e 3.5 km de cerca 
eletrificada com 2 fios. 
Com 1 casa de madeira 
assoalhada, medindo 74 
m2, roda d’água e caixa 
com 2.000 litros, barracão 
em madeira. Titulo Defi-
nitivo do INCRA. Valor 
32@ de boi gordo por alq. 
Tr. 9954-1016.

Fz_091_09_PRM_RO 
- Vende-se fazenda em 
Presidente Médice com 
155 alq,  com 100 alq. 
formados e 55 ainda de 
mata. Pasto cercado com 
arame liso, 8 repartições 
e uma mangueira com 8 
repartições, Bret e tronco 
e uma tulha, com uma 
casa de alvenaria e outra 
de madeira, cercadas, com 
água encanada e energia 
elétrica. Escritura Pública. 
R$ 7.000,00 por alq., mas 
aceita proposta, tr. 9974-
4030.

Fz_092_09_ALG_RO 
- Vende-se fazenda em 
Alto Alegre dos Parecis, 
com 450 alq., sendo 300 
formados e cercados e 
150 ainda em mata. Tem 
mangueira com Bret e 
Tronco, tulha, uma casa 
de madeira com água en-
canada. Escritura Pública. 
Valor R$ 10.000,00 por 
alq., mas aceita proposta, 
Tr. 3412-2142.

Fz_048_09_NOL_MT 
- Vende-se fazenda com 
409 alq. em Nova Lacerda 
– MT. com casa de empre-
gado; Várias repartições 
de pastos; curral; cochos, 
represas; energia elétrica; 
Toda escriturada. 50% é 
pastagem de boa qualida-
de. Valor: R$ 8.500,00 por 
alq. Tr. 9954-1016.

SíTIOS

ST_1_369_ALV_RO - 
Vende-se sítio de 42 alq. 
em  Alvorada do Oeste, 
com 26 alq. de pasto, 3 
represas, e ainda 12 alq. 
em mata, 4 alq. de café e 
casas de moradia, energia 
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DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
MOACIR VANUCHI, brasileiro, produtor rural, 

CPF no MF sob o nº 350.182.402+53, residente na 
Primeira Linha, Lote 12, Gleba 4, Setor Leitão, no Mu-
nicípio de Presidente Médici/RO, comunica que foram 
extraviadas, em lugar incerto, 05 (cinco) notas fiscais 
de produtor rural numeradas e sequenciadas, sendo 
que, conforme a ocorrência policial nº 423N2011, as 
mesmas estavam em branco. 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO

P R O C E S S O  A D M I N I S T R AT I VO  N ° .  
237/2011

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .  
062/2011

Contratado: CONSTRUVALE TERRAPLA-
NAGEM LTDA, 

Objeto: Fica prorrogado o prazo contratual do 
presente contrato administrativo relativo à locação 
de caminhão basculante pelo prazo de mais 03 (três) 
Meses nos termos da legislação pátria vigente, a 
contar do dia 12 de agosto de 2011, inclusive, nos 
termos da legislação pátria vigente.

São Miguel do Guaporé/RO, 15 de Setembro de 
2011.

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – 
RO, através de seu PREGOEIRO, designada pela por-
taria nº 728/CPL/2011, torna público para conhecimento 
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 760/SEMAGRI/ 2011, a realização de 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
152/2011, tendo a finalidade: Aquisição de Material de 
Consumo, Para Manutenção do Viveiro Municipal, 
para atender as necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura. Valor Estimado R$ - 6.477,00 
(Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais), con-
forme especificações constantes no Edital, Data de 
Abertura: 04/10/2011 as 08h00min 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: pregaosmg@hotmail.com, 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, 16 de Setembro de 2011.

João Batista da Silva
Pregoeiro Oficial

Aviso de licitação
Pregão Eletrônico nº: 153/2011.

O Município de São Miguel do Guaporé, Ro, atra-
vés do Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal 
nº 728/2011, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço 
por Item, nos termos da Lei nº10.520/02, Decreto 
Federal nº 5.450/05, Decreto Municipal nº 2613/
PMSG/2009 e, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006, 
Objeto: Aquisição de Medicamento, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
Processo Administrativo nº 805/2011– Data para 
cadastro e entrega de proposta 28/09/2011 das 08:00 
hs até às 08:40h do dia 04/10/2011. Abertura de pro-
postas 04/10/2011 das 08:45 até às 08:55 e inicio da 
sessão pública: dia 04/10/2011, com início às 09:00 
horas, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.
br “acesso identificado no link - licitações”. Informa-
ções Complementares: Valor Estimado R$ - 8.200,00 
(Oito Mil e Duzentos Reais), O Edital encontrar-se-á 
a disposição dos interessados no site supracitado e 
ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
São Miguel do Guaporé, RO, Av. São Paulo nº 1490, 
centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, 
em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, 
para maiores informações através do telefone (69) 
3642-2200/2352 

São Miguel do Guaporé, RO, 16 de Setembro de 
2011.

João Batista da Silva
Pregoeiro Oficial

Portaria. Nº728/2011   

Aviso de licitação
Pregão Eletrônico nº: 154/2011.

O Município de São Miguel do Guaporé, Ro, atra-
vés do Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal 
nº 728/2011, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço 
por Item, nos termos da Lei nº10.520/02, Decreto 
Federal nº 5.450/05, Decreto Municipal nº 2613/
PMSG/2009 e, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006, 
Objeto: Aquisição de Material Permanente, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, Processo Administrativo nº 793/2011– Data 
para cadastro e entrega de proposta 28/09/2011 das 
08:00 hs até às 09:40h do dia 04/10/2011. Abertura 
de propostas 04/10/2011 das 09:45 até às 09:55 e 
inicio da sessão pública: dia 04/10/2011, com início 
às 10:00 horas, horário de Brasília – DF, local www.
bll.org.br “acesso identificado no link - licitações”. 
Informações Complementares: Valor Estimado R$ 
- 3.037,00 (Três Mil, Trinta e Sete Reais), O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados no site 
supracitado e ou na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Guaporé, RO, Av. São 
Paulo nº 1490, centro, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 
às 13:00 horas, para maiores informações através do 
telefone (69) 3642-2200/2352 

São Miguel do Guaporé, RO, 16 de Setembro de 
2011.

João Batista da Silva
Pregoeiro Oficial

Portaria. Nº728/2011 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTONIO zOTESSO, Prefeito Municipal de 
Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, 
no processo administrativo de nº GI-881/2011, 
licitado através da Modalidade Pregão Eletrô-
nico de nº 026/CPL/2011 Aprovo e Homologo 
a Presente Licitação a favor da empresa WW 
COM. DE DERIVADOS DO PETRÓLEO 
LTDA no valor de R$ 11.760,00 (onze mil e 
setecentos e sessenta reais).

Publique-se o presente.    

Teixeirópolis/RO, 15 de Setembro de 2011

ANTONIO zOTESSO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTONIO zOTESSO, Prefeito Municipal de 
Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, 
no processo administrativo de nº GI-903/2011, 
licitado através da Modalidade Pregão Eletrô-
nico de nº 028/CPL/2011 Aprovo e Homologo 
a Presente Licitação a favor da empresa MEN-
DES E CALDONHO LTDA - ME no valor 
de R$ 1.880,32 (um mil e oitocentos e oitenta 
reais e trinta e dois centavos).

Publique-se o presente.    

Teixeirópolis/RO, 15 de Setembro de 2011

ANTONIO zOTESSO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTONIO zOTESSO, Prefeito Municipal de 
Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, 
no processo administrativo de nº GI-883/2011, 
licitado através da Modalidade Pregão Eletrô-
nico de nº 025/CPL/2011 Aprovo e Homologo 
a Presente Licitação a favor da empresa WW 
COM. DE DERIVADOS DO PETRÓLEO 
LTDA no valor de R$ 2.352,00 (dois mil e 
trezentos e cinqüenta e dois reais).

Publique-se o presente.    

Teixeirópolis/RO, 15 de Setembro de 2011

ANTONIO zOTESSO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTONIO zOTESSO, Prefeito Municipal de 
Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, 
no processo administrativo de nº GI-902/2011, 
licitado através da Modalidade Pregão Eletrô-
nico de nº 029/CPL/2011 Aprovo e Homologo 
a Presente Licitação a favor da empresa MEN-
DES E CALDONHO LTDA - ME no valor de 
R$ 1.227,52 (um mil e duzentos e vinte e sete 
reais e cinqüenta e dois centavos).

Publique-se o presente.    

Teixeirópolis/RO, 15 de Setembro de 2011

ANTONIO zOTESSO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTONIO zOTESSO, Prefeito Municipal de 
Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, 
no processo administrativo de nº GI-882/2011, 
licitado através da Modalidade Pregão Eletrô-
nico de nº 027/CPL/2011 Aprovo e Homologo 
a Presente Licitação a favor da empresa WW 
COM. DE DERIVADOS DO PETRÓLEO 
LTDA no valor de R$ 6.720,00 (seis mil e 
setecentos e vinte reais).

Publique-se o presente.    

Teixeirópolis/RO, 16 de Setembro de 2011

ANTONIO zOTESSO
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAzO: 20 dias

DE: ROSANGELA DA CONCEIÇÃO FERREI-
RA, inscrita no CPF 295. 030. 352-87, e ERICA DA 
CONCEIÇÃO SANTOS inscrita no CPF 974. 078. 
602-20, ambas residentes à Rua Princesa Isabel, n 
2264, Bairro Alto Alegre, São Francisco do Guaporé/
RO, atualmente em lugar incerto e não sabido. 

Finalidade: Citação dos Executados, acima men-
cionado, para, no prazo de 3 dias, pagar o principal 
e cominações legais. Ciente ainda o devedor, de que 
no prazo de embargos, caso reconheça o crédito do 
exeqüente, deposite 30% do valor da dívida, mais 
custas processuais e honorários advocatícios, poderá 
requerer parcelamento do valor restante em até 06 
(seis) parcelas mensais, com correção monetária e 
juros de 1% ao mês. O não pagamento de qualquer 
das prestações acarretará o vencimento imediato das 
demais parcelas e prosseguimento da execução, com 
aplicação da multa de 10% sobre saldo remanescente. 
Em caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, o 
valor dos honorários será reduzido a metade. 

Valor da Dívida: R$ 1. 432, 55 (um mil, quatrocentos 
e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em 
02/08/2010. 

Processo: 0000681-63. 2010. 8. 22. 0023 
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Procedimento: Demais Execuções (Cível)
Assunto: Cheque
Parte Autora: C. Brassaroto Fenali ME
Advogado: Joyce Borba Defendi OAB/RO 4030
Parte Ré: Rosangela da Conceição Ferreira e 

outros
Valor da Ação: R$ 1. 432, 55 em 02/08/2010

São Francisco do Guaporé/RO, 30 de março de 
2011. 

Marcus Vinícius dos Santos de Oliveira
 - Juiz de Direito

Sede do Juízo: 1ª Vara Cível da Comarca de São 
Francisco do Guaporé Rua São Paulo, 3932, Cidade 
Baixa, São Francisco do Guaporé/RO. Cep: 76. 
935-000 Fone: Fax (069) 33621-3028/2277/2546 
Adm. /Fax

Pregão Eletrônico nº: 034/CPL/2011.

Publicação

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 0147/GB/2011, torna público 
que realizará Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo Menor Preço e será julgada por 
Lote, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decre-
tos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto 
Municipal nº 083/GP/07, aplicando-se subsi-
diariamente a Lei nº 8.666/93. Para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU). 
Objeto: Aquisição de Material de Consu-
mo (Material Hospitalar e Odontológico). 
Estimado no valor de R$ 37.536,02 (Trinta 
e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e 
dois centavos). Processo Administrativo nº 
GI/980/2011– Data para cadastro de proposta 
26/09/2011 a partir das 08:00 h, data para 
abertura de propostas e inicio da sessão pública: 
dia 29/09/2011, com início às 09:00 h, horário 
de Brasília – DF, local www.bll.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. Informações 
Complementares: O Edital encontrar-se-á a dis-
posição dos interessados no site supracitado ou 
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Teixeirópolis - RO, sito à Av. Afonso Pena, 
n° 2280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 
07:00 às 13:00 horas, para maiores informações 
através do telefone (69) 3465 1112.

Teixeirópolis/RO, em 16 de Setembro de 
2011.

Jumar Negrini
Pregoeiro

Dec. Nº 0147/GB/2011 de 02/09/2011

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

bifásica, água de poço e 
encanada, tulhas, curral, 
cercas e escola nas proxi-
midades. Titulo Definitivo. 
Valor R$ 9.000,00, mas 
aceita proposta, Tr. 9974-
4030.
 
ST_022_09_ALV_RO 
- Vende-se sitio na linha 
50 em Alvorada do Oeste, 
23 alq., sendo 20 de pasto 
fechado e cercado por 
arame liso e cerca elétrica. 
e 2,5  alq. de mata, com 
curral. 2 represas, casa de 
madeira e energia trifásica 
e água de poço. Escritura 
Pública. Valor a Combinar. 
Tr. 3412-2142.

ST-029-10-ALV-RO  - 
Vende-se sítio na linha 44 
em Alvorada do Oeste, 
com 21 alq. com ótima 
pastagem; 2 casas, curral, 
água corrente; energia 
elétrica, e água de poço. 
Escritura Publica Valor 

R$ 250.000,00, mas aceita 
proposta, Tr. 9954-1016.

ST_006_09_ALV_RO - 
Vende-se sitio de 21 alq. 
em Alvorada D’Oeste, 
formados em pasto, com 
2 repartições, curral, tulha, 
e casa de madeira, com 
toda instalação hidráulica, 
energia própria e com 
transformador de 5 KVA. 
Escritura Pública. Valor 
R$ 9.000,00 por alq., mas 
aceita proposta, Tr. 9974-
4030.

ST_005_10_MIR_RO - 
Vende-se sítio em Mirante 
da Serra com 31,5 alq. sen-
do 17 formados e cercados 
e 14.5 alq. de mata, com 
mangueira coberta, 02 rios 
pequenos e uma casa de 
madeira com energia 110 
Watts. Escritura Pública. 
Valor R$ 150.000,00, mas 
aceita proposta, Tr. 3412-
2142.


