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CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara 
localizada na Rua Almi-
rante 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. Valor R$ 
130.000,00, mas aceita 
proposta ou troca em gado, 
caminhão ou carro. Tr. 
3412-2142.

Cód_CH049_11_ALVO_
RO - Vende-se chácara na 
lh 48, 10 alq. formados e 
cercados com arame liso, 
pastagem, 2 rios pequenos, 
casa de madeira, 3 quartos, 
2 salas, cozinha e banhei-
ro. Piso queimado em bom 
estado, área no formato 
de “L”. Escritura públi-
ca. Valor R$  105.000,00. 
Tratar 9974-4030.   

FAZENDAS

Cód_FZ_042_11_PRM_
RO – Vende A Fazenda 
Cascavel, na BR 364 – 
KM 291, entre os municí-
pios de Presidente Médici 
e Cacoal RO. 1.099 alq., 
600 formados e cercados, 
com pastagens mista. 26 
repartições, todas com 
água, cocheira coberta e 
cercadas com arame liso 
de 5 e 6 fi os. 499 alq. de 
mata com toda a madeira. 
Com sede de alvenaria, 
barracão para implemen-
tos agrícolas, barracão 
para trator e exposição 
de gado, energia elétrica 
com transformador de 
10 KVA, poço artesiano, 
curral coberto de 40X40. 
Tem ainda casa de madeira 
e um curral de médio porte 
e a 12 km da BR 364 tem 
duas casas de madeira e 
um curral novo. Escri-
tura Pública. Valor é R$ 
10.000.000,00. Mas, acei-
ta proposta. Interessados 
tratar com os corretores: 
Josias – (69)8469-2588 
“Operadora: - Oi” / Lúcio 
– (69)9901-1533 “Ope-
radora Vivo” / Vicente 
– (69)8114-4243 “Opera-
dora TIM”.

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 Es-
critura Pública e 5.000 alq. 
m 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 pe-
ões; 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 ou-
tros. Valor total da fazenda 
com porteira fechada – 
R$ 18.000.000,00. Valor 
somente da fazenda R$ 
11.000.000,00. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

Cód. FZ_049_11_ALVO_
RO  – Vende-se fazenda 
com 86 alq. documentada, 
na lh 03, Nova Brasilândia 
d’Oeste. Toda formada e 
cercada com arame liso. 
casa de pequeno porte, 
pasto, cercas e aguada 
muito boa. Tratar Tr. 
93412-2142. 

Cód_FZ_015_11_ALV_
RO - Vende-se fazenda 
em Alvorada D’Oeste, se-
tor Novo Destino.700 alq., 
sendo formados 650 alq 
em pastagem, 35 km de 
cerca de arame liso com 6 
fi os. 32 repartições, todas 
com água e cocheira co-
berta com eternit e portei-
ra de madeira. tem 6 casas 
- 5 com energia elétrica já 
instalada. Sede fi ca bem 
no centro da propriedade e 
ainda tem motor e gerador 
de energia particular. 5 
currais espalhados. Escri-
turada e Titulo Defi nitivo 
Aceita proposta. Valor R$ 
6.000,00 por alq. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_FZ_005_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, 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 Val-
met. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

Cod_FZ_033_11_CAS_
RO – Vende-se fazenda de 
500 alq. com 450 forma-
dos em pastagem no mu-
nicípio 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, gal-
pão e casa para peão. Sede 

com piso de cerâmica, for-
ro 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. Valor R$ 
8.000,00 por alq., mas 
aceita proposta. Interes-
sados tratar nos seguintes 
telefones: 69-9952-2456 e 
ou 8488-0022, ou ainda se 
preferir, no telefone fi xo: 
69-3412-2142.

Cód_FZ_091_09_PRM_
RO - Vende-se fazenda na 
4º lh com 155 alq. Sendo 
100 formados e cercado e 
55 alq. de mata. 8 reparti-
ções e mangueira com 8 
repartições, tulha coberta 
de eternit, pomar, 3 repre-
sas e um rio médio. Uma 
casa de alvenaria coberta 
com telha, 2 quartos e uma 
sala, piso em cerâmica, e 
outra de madeira com 3 
quartos, sala e as duas ca-
sas tem dispensa e área na 
frente. Energia monofási-
ca e água encanada. Inte-
ressados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@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 fios, 
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.

Cód_FZ_020_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 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 la-
teral. Energia elétrica. 
Valor é R$ 7.500,00 por 
alq. 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 cerca-
dos com arame liso de 5 
e 6 fi os. várias divisões, 
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, barracão p/ 

ofi cina, garagem, escritó-
rio em alvenaria, barracão 
em alvenaria para sal, 
rações e ferramentas. Pista 
para pouso de avião de 
pequeno porte com 800 m. 
Escritura Pública. Valor 
R$ 7.000,00 por alq., 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_FZ_040_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 divi-
sões, casa sede simples em 
madeira, medindo 8X10, e 
coberta com Eternit.  Valor 
R$ 5.000,00 por alq. Acei-
ta proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
entrar em contato pelo 
9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda 
em São Miguel do Gua-
poré, lh 58, km 63 Setor 
Primavera. 352 alq. 210 
formados e cercados e 
142 ainda são de mata, 
reserva legal. pastagens 
em 8 repartições todas 
com água, curral redondo 
com 32 metros de diâme-
tro, 2 mangueiras anexas 
de 40x50, Casa Sede em 
alvenaria coberta com te-
lha de barro, na cerâmica, 
forrada com forro PVC, 
3 quartos, sala, cozinha 
e um grande banheiro 
social, e área no formato 
de “L”.casa de madeira, 
coberta com telhas de 
barro, quintal cercado. 
água de poço. Valor R$ 
2.000.000,00, mas aceita 
proposta. Interessados 
falar diretamente com 
o proprietário, Sr. José 
Vieira, popular Dr. Vieira 
– Tel. 31-3486-1380, ou 
com o Corretor de Imó-
veis: Vicente Corretor, 
nos Tel. – 69-3412-2142 
ou TIM: 041-69-8114-
4243.   Podendo ainda ser 
o contato através da Dina, 
no Tel. 69-8457-8877. 

Cód_FZ_050_11_ALV-
RO – vende-se fazenda 
com 86 alq. na lh 03, de 
Nova Brasilândia d’Oeste. 
40 alq. de pasto. casa de 
pequeno porte, cercas e 
aguada muito boa, Inte-
ressados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 1 1 _
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 apropriada 

LICENÇA PREVIA
A Empresa CLV TRANSPORTES LTDA.
Localizado na RODOVIA 320, KM 39, SETOR 

INDUSTRIAL . COLIDER MATO GROSSO -RO 
CNPJ : 10.884.397/0001-85, Torna público que reque-
reu junto ao NUCOF/SEDAM, A LICENÇA PREVIA 
-L.P, para as Atividade de Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 30 dias

DE: FELIX BERNARDINO DOS SANTOS 
NETO, brasileiro, RG nº 1291309 SSP/SP, CPF nº 
005.856.241-94.

FINALIDADE: CITAR para que PAGUE, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a importância de R$ 397,98 
(trezentos e noventa e sete reais e noventa e oito 
centavos), em espécie, ciente de que o referido valor 
será atualizado na data do efetivo pagamento, e que 
poderá no mesmo prazo opor embargos que suspen-
derão a efi cácia do mandado inicial, bem como de 
que cumprindo a determinação, ou seja, efetuando 
o devido pagamento, fi cará isento do pagamento de 
custas e honorários, advocatícios. Não efetuando o 
pagamento nem interpondo os embargos monitórios, 
no prazo mencionado. Vossa Senhoria deverá efetuar 
o pagamento do débito no prazo de 30 (trinta) dias da 
dilação do prazo do edital, sob pena de incidência de 
multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do 
CPC, fi cando desde já arbitrado os honorários advoca-
tícios fi xados em 10% sobre o valor do débito.

ADVERTÊNCIA: Os embargos independem de 
prévia segurança do Juízo. Na ausência de embargos 
e/ou de pagamento constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na 
forma de execução.

RESUMO DE PEDIDO INICIAL: “A parte au-
tora, alega que é credora do requerido da importância 
de R$ 397,98 (trezentos e noventa e sete reais e 
noventa e oito centavos), atualizada até abril de 2011, 
representada pelos seguintes cheques: nº 000320, no 
valor de R$ 172,21 emitido em 19/4/2010, bom para 
19/7/2010; nº 000319, no valor de R$ 172,21, emitido 
em 19/4/2010, bom para 19/6/2010, ambos do Banco 
HSBC, agência 0529, Conta Corrente nº 0025959. 
Pede seja ela citado e intimado nos termos do proce-
dimento da ação monitória para pagar o débito”.

Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 0005510-10.2011.8.22.0005
Classe: Ação Monitória
Procedimento: Procedimento Especiais de Jurisdi-

ção Contenciosa
Parte Autora: Marlene Francisca da Conceição 

Guareschi
Advogado: Leni Matias OAB/RO 3.809

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-
NOS, VIA INTERNET, ENDEREÇO ELETRÔ-
NICO

Juiz: sassamoto@tj.ro.gov.br
Escrivão: jip3civel@tj.ro.gov.br

Ji-Paraná, 9 de novembro de 2011.

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 
DE AQUICULTURA

EU, JOSÉ DE ARIMATÉIA, INSCRITO NO 
CPF: 465.990.026-68 VENHO POR MEIO DESTE 
REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE LI-
CENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO , PARA A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MUNICÍ-
PIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  14 LOTE 16 
GLEBA 01 , ZONA RURAL.

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 
DE AQUICULTURA

EU, SANSÃO BATISTA DA SILVA, INSCRITO 
NO CPF: 178.814.778-22 VENHO POR MEIO DES-
TE REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E LICENÇA DE OPERAÇÃO , PARA A ATIVIDA-
DE DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MU-
NICÍPIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  C1 LOTE 
01 GLEBA 07 , ZONA RURAL.

PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO 
DE AQUICULTURA

EU, ANTONIO PEDRO VITOR, INSCRITO NO 
CPF: 424.387.489-15 VENHO POR MEIO DESTE 
REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO , 
PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA LO-
CALIZADO NO  MUNICÍPIO  DE URUPÁ - RO 
NA LINHA  C4 LOTE 17 GLEBA 24 , ZONA 
RURAL.

PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE AQUICULTURA

EU, VITORINO KRUGUEL, INSCRITO NO 
CPF: 4493.434.167-68 VENHO POR MEIO DESTE 
REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DA ATIVIDADE DE 
PISCICULTURA, PARA A ATIVIDADE DE PISCI-
CULTURA LOCALIZADO NO  MUNICÍPIO  DE 
URUPÁ - RO NA LINHA  TN 06 LOTE 518 
GLEBA 01 , ZONA RURAL.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
A Empresa CLV TRANSPORTES LTDA.
Localizado na RODOVIA 320, KM 39, SETOR 

INDUSTRIAL . COLIDER MATO GROSSO -RO 
CNPJ : 10.884.397/0001-85, Torna público que re-
quereu junto ao NUCOF/SEDAM, A LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO -L.I, para as Atividade de Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos 

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, cerca-
da. Valor R$ 150.000,00. 
Aceita proposta. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

dos tratar com Antônio 
– 69-8432-6161, ou no 
8488-1207 ou ainda no 
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 

L, coberta com telha de 
barro e piso queimado, 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro sanitário piso 
queimado. Água de poço, 
e energia própria. Tratar 
9954-1016.

Cód_ST_044_11_CAC_
RO - Vende-se sitio lo-
calizado a mais ou menos 
25 Km de Cacoal, com 
5.5 alq. Sendo 1 de reser-
va, 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. Valor 135.000,00 
– Pagamento 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_014_11_STL_
RO – Vende-se um sí-
tio de 26 alq. na lh P.18 
Nova. toda formada e 
cercada, bom de água, 
casa de madeira e curral. 
Título Definitivo. Valor 
R$ 190.000,00, mas aceita 
proposta, inclusive de 
pagamento.   Interessa-

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. Valor 
R$ 2.500,00 por alq. Acei-
ta proposta, Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

SÍTIO

Cód_ST_028_11_ALV_
RO - Vende-se sítio na lh 
106 km 3,5, com 14,5 alq. 
sendo todos cercados com 
arame farpado e liso, 8 alq. 
formado em pastagem, 
4 repartições todas com 
água, 4,5 alq. em mata e 
2 alq. de lavoura. Curral 
simples de 5x5, duas tu-
lhas. 10 mil pés de café, 
pomar com grande varie-
dade de arvores frutíferas, 
várias represas uma casa 
de madeira de 9x6, coberta 
de Eternit e toda na cerâ-
mica e, forrada com forro 
de madeira com 3 quartos, 
sala, cozinha e banheiro, 
dispensa e área no formato 
de “L”, cercada com ara-
me liso e réguas.  Valor 
R$ 110.000,00, mas aceita 
proposta. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_035_11_ALV_
RO - Vende-se  sitio de 21 
alq. em Alvorada D’Oeste. 
formados, 3 represas, 2 re-
partições 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 
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

 

ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
PODER LEGISLATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, SR. JAIRO AL-
VES DE ALMEIDA torna público para conhecimento 
dos interessados, que nos termos da Lei Federal n.º 
10.257/2001 – Estatuto das Cidades que no dia 09 
de dezembro de 2011, às 19h, estará promovendo 
Audiência Pública, para discussão da proposta or-
çamentária para o ano de 2012, de autoria do Poder 
Executivo, ocasião em que os presentes terão conheci-
mento da proposta e poderão fazer sugestões, visando 
a votação fi nal do projeto de lei orçamentária anual. 
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(069) 3642-2234, na Sala da Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara Municipal. Destacamos 
que a presença da sociedade é de suma importância 
para o planejamento municipal, representado pela lei 
orçamentária.

JAIRO ALVES DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal/SMG
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1539/

SEMUSA/2011

O Município de Presidente Médici/RO, através 
do Pregoeiro Ofi cial, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que se encontra instaurada 
LICITAÇÃO sob a modalidade de PREGÃO PRE-
SENCIAL, do tipo de “Menor Preço Unitário”, na 
forma do disposto na Lei nº. 10.520, Lei nº. 8.666/93, 
e alterações, e ainda por outras legislações pertinentes 
se assim for o caso. DOS RECURSOS: Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUSA. DO OBJETO: 
A presente licitação tem como objeto a Aquisição 
de medicamentos. LOCAL E DATA DE ABER-
TURA: 12 de dezembro de 2011, às 09h00min, na 
sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida São João Batista, n ° 
1613-Centro-Presidente Médici/RO. O Edital e seus 
anexos poderão ser retirados no site http://www.
presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes e no setor da 
CPLM, sala 15, bem como informações poderão 
ser obtidos de segunda à sexta feira no horário das 
07h30min às 13h30min na sala da CPLM.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 041/2011 

O Município de Presidente Médici/RO, através do 
Presidente da CPLM, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que se encontra instaurada 
LICITAÇÃO Sob a modalidade CONVITE 2º 
ato, do Tipo “Menor Preço Global”, nos termos 
do disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações. DA 
AUTORIZAÇÃO Processo Administrativo: 1136/
SEMOSP/2011. DOS RECURSOS: Secretaria 
Municipal de Obras - SEMOSP. DO OBJETO: 
Contratação de Serviços de Terceiros. LOCAL E 
DATA DE ABERTURA: 07 de dezembro de 2011, 
as 09h00min, na sala de reunião da CPLM, no prédio 
da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. 
O Edital, anexos e projeto poderão ser adquiridos 
através do site www.presidentemedici.ro.gov.br/
licitacoes ou na própria sala da CPLM, sala 15, bem 
como quaisquer informações poderão ser obtidos de 
segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 
13h30min, na sala da CPLM (Comissão Permanente 
de Licitação).

Presidente Médici/RO, 29 de novembro de 2011.

Ivo Ferreira Machado
Presidente da CPLM

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE
 PREÇO 016/CPLM/2011 

O Município de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que se en-
contra instaurada LICITAÇÃO sob a modalidade de 
TOMADA DE PREÇO, do tipo de “Menor Preço 
Global”, na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e 
alterações. DA AUTORIZAÇÃO Processo Admi-
nistrativo: 1507/SEMOP/2011. DOS RECURSOS: 
Convênio nº 375/PCN/2010 e Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP.  DO OB-
JETO Contratação de Empresa Construção de Capela 
Mortuária, Município de Presidente Médici/RO. O 
Valor estimado para a execução do objeto deste edital 
é de R$ 201.721,58 (duzentos e um mil setecentos e 
vinte e um reais e cinqüenta e oito centavos). LOCAL 
E DATA DE ABERTURA: 16 de dezembro de 2011, 
as 09h00min, na sala de reunião da CPLM, no prédio 
da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. O 
Edital, anexos e projeto podem ser adquiridos através 
do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes 
ou na própria sala da CPL com antecedência de 
ate o 3º (terceiro) dia antes da data marcada para o 
recebimento e abertura da Documentação e Proposta 
de Preços, mediante pagamento de Guia de Reco-
lhimento no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 
não reembolsáveis. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas de segunda à sexta feira no horário das 
07h30min às 13h30min, na sala da CPLM (Comissão 
Permanente de Licitação).

Presidente Médici – RO, 29 de novembro de 
2011.

Ivo Ferreira Machado
 Presidente CPLM

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITA-
ÇÃO TOMADA DE PREÇO 015/CPLM/2011 

O Município de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que se en-
contra instaurada LICITAÇÃO sob a modalidade de 
TOMADA DE PREÇO, do tipo de “Menor Preço 
Global”, na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e 
alterações. DA AUTORIZAÇÃO Processo Admi-
nistrativo: 1228/SEMUSA/2011. DOS RECURSOS: 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.  DO 
OBJETO Contratação de Empresa para Reforma e 
Ampliação do CAPS – Centro de Assistência Psicos-
social, Município de Presidente Médici/RO, por soli-
citação Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA. O 
Valor estimado para a execução do objeto deste edital 
é de R$ 79.594,32 (setenta e nove mil quinhentos e 
noventa e quatro reais e trinta e dois centavos). LO-
CAL E DATA DE ABERTURA: 16 de dezembro de 
2011, as 08h00min, na sala de reunião da CPLM, no 
prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida 
São João Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/
RO. O Edital, anexos e projeto podem ser adquiridos 
através do site www.presidentemedici.ro.gov.br/
licitacoes ou na própria sala da CPL com antecedên-
cia de ate o 3º (terceiro) dia antes da data marcada 
para o recebimento e abertura da Documentação e 
Proposta de Preços, mediante pagamento de Guia de 
Recolhimento no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 
não reembolsáveis. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas de segunda à sexta feira no horário das 
07h30min às 13h30min, na sala da CPLM (Comissão 
Permanente de Licitação).

Presidente Médici – RO, 29 de novembro de 
2011.

Ivo Ferreira Machado
 Presidente CPLM

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA
 DE PREÇO 017/CPLM/2011 

O Município de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que se en-
contra instaurada LICITAÇÃO sob a modalidade de 
TOMADA DE PREÇO, do tipo de “Menor Preço 
Global”, na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e 
alterações. DA AUTORIZAÇÃO Processo Admi-
nistrativo: 1553/SEMEC/2011. DOS RECURSOS: 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SE-
MEC.  DO OBJETO Contratação de Empresa para 
Construção da Escola de Ensino Fundamental Rio 
São Francisco, Município de Presidente Médici/RO. 
O Valor estimado para a execução do objeto deste 
edital é de R$ 238.506,54 (duzentos e trinta e oito mil 
quinhentos e seis reais e cinqüenta e quatro centavos). 
LOCAL E DATA DE ABERTURA: 16 de dezembro 
de 2011, as 10h30min, na sala de reunião da CPLM, 
no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida 
São João Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/
RO. O Edital, anexos e projeto podem ser adquiridos 
através do site www.presidentemedici.ro.gov.br/
licitacoes ou na própria sala da CPL com antecedên-
cia de ate o 3º (terceiro) dia antes da data marcada 
para o recebimento e abertura da Documentação e 
Proposta de Preços, mediante pagamento de Guia de 
Recolhimento no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 
não reembolsáveis. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas de segunda à sexta feira no horário das 
07h30min às 13h30min, na sala da CPLM (Comissão 
Permanente de Licitação).

Presidente Médici – RO, 29 de novembro de 2011.

Ivo Ferreira Machado
 Presidente CPLM

AVISO DE LICITAÇÃO

2º ATO

CONVITE N°. 042/CPLM/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1342/

SEMUSA/2011

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 Global”, 
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 Saúde 
– SEMUSA. Atividade 2075 – MANUT. DA U.M.S. - 
AIH, Elemento Despesa 4.4.90.51.00, Ficha 242.

DO OBJETO: Contratação de Serviços de Ter-
ceiros, para Construção de Banheiro, no Hospital e 
Maternidade Eufrásia N. da Conceição, município de 
Presidente Médici/RO. LOCAL E DATA DE ABER-
TURA: 07 de dezembro de 2011, às 11h00min, 
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 projetos 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.

IVO FERREIRA MACHADO
PREGOEIRO OFICIAL

ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Lici-
tação da Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Guaporé – RO, torna público para o conhecimento 
dos interessados que a licitação da modalidade Carta 
Convite nº.15/2011 do Processo Administrativo 
nº.1898/2010 que teve como objeto a: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL 
PEDAGOGICO), para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, foi adjudicado em favor da 
Empresa: COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, 
foi a vencedora da licitação com o valor global de 
R$-10.447,25 (dez mil quatrocentos e quarenta e sete 
Reais e vinte e cinco centavos), por ter apresentado 
o menor valor e a proposta mais vantajosa para a 
administração. 

São Francisco do Guaporé, 21 de Novembro 2011

_____________________________________
ROBERTO MONTEIRO ALVES

PRESIDENTE DA CPL 
PORT. 210/2011

ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Lici-
tação da Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Guaporé – RO, torna público para o conhecimento 
dos interessados que a licitação da modalidade Carta 
Convite nº.57/2011 do Processo Administrativo 
nº.1417/2011 que teve como objeto a: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ESPORTIVO , solicitado pela Se-
cretaria Municipal de Educação, foi adjudicado em 
favor da Empresa: :  IDALINA STRELOW – ME, 
foi a vencedora da licitação com o valor global de 
R$-6.758,00 (seis mil setecentos e cinqüenta e oito 
reais), por ter apresentado o menor valor e a proposta 
mais vantajosa para a administração. 

São Francisco do Guaporé, 18 de Novembro 
2011.

_____________________________________
ROBERTO MONTEIRO ALVES

PRESIDENTE DA CPL 
PORT. 610/2011

ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé 
– RO, torna público para o conhecimento dos inte-
ressados que a licitação da modalidade Carta Convite 
nº.56/2011 do Processo Administrativo nº.1374/2010 
que teve como objeto a: Contratação de empresa 
para aquisição de peças e serviços de motor do ca-
minhão carga aberta VW 12.140 placa NBH 2611, 
para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, foi 
adjudicado em favor da Empresa: G.L.B .SERVIÇO 
COM AUTO PEÇAS LTDA , foi a vencedora da li-
citação com o valor global de R$-9.956,70 (Nove mil  
novecentos e cinqüenta e seis Reais e setenta Centavos 
), por ter apresentado o menor valor e a proposta mais 
vantajosa para a administração. 

São Francisco do Guaporé, 24 de Outubro 2011
_____________________________________

SUELY MARQUES SANTOS
PRESIDENTE DA CPL 

PORT. 714/2011

AVISO DE EDITAL Nº. 003/CPL/2011
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/CPL/2011

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através de 
seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sede da Prefeitura Municipal 
de Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 
935, encontra-se aberta Licitação na modalidade 
Tomada de Preço nº. 003/CPL/2011, tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL. Sob o regime se execução in-
direta tendo como objeto a contratação de empresa 
para conclusão e ampliação de prédio da câmara 
Municipal, para atender as necessidades da semad, 
no Município de Seringueiras/RO, conforme CON-
VENIO 004/2011/ASJURIDEOSP-RO, autorizado 
pelo Processo Administrativo Nº. 797/SEMAD, 
com recursos CONVÊNIO 004/2011/ASJURIDE-
OSP-RO, o recebimento dos envelopes contendo 
a documentação e propostas de preços, se dará na 
sessão de abertura do certame que será realizado 
às 08:00 (oito) horas, do dia 19 de dezembro de 
2011, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL. O presente edital e seus anexos, poderá ser 
adquirido junto a comissão permanente de licitação, 
mediante recolhimento a Prefeitura do Município de 
Seringueiras, a importância de R$ 15,00 (quinze), 
não reembolsáveis, através de DAM, emitido pelo 
Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis das 
07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo fone 
(xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 29 de novembro de 2011.

Alexandre Soares
Presidente da CPL

Portaria nº.329/GAB/2011

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 07/CPL/2011

PROCESSO Nº 543/2011

O Município de Alvorada D’Oeste/RO, através 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna 
público, para o conhecimento de interessados, que se 
encontra instaurada a LICITAÇÃO, sob a modalidade 
de TOMADA DE PREÇOS N. º 07/CPL/2011, do 
tipo menor preço global. Objeto: Contratação de uma 
empresa especializada para executar a Implantação 
de Inclusão Digital, no Município de Alvorada do 
Oeste/RO, nos termos do Projeto Básico e Execu-
tivo, e demais elementos técnicos pertinentes, cujos 
anexo ao Edital. Recursos: Contrato de Repasse nº 
310.210-93/2009/MCT/CAIXA. A abertura será re-
alizada no dia 16 de dezembro de 2011, às 09h:00, 
na sala de licitação na sede desta Prefeitura. O Edital 
encontram-se na sala da CPL, de segunda a sexta-
feira, das 07h:30 às 13h:30 na sede desta Prefeitura, 
Av. Marechal Deodoro, n. º 4695, Praça dos Três 
Poderes, em Alvorada D’Oeste/RO., Telefone (69) 
3412-2647, onde poderá ser adquirido mediante o 
recolhimento através de Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM, da importância não reembolsável 
de R$ 20,00 (vinte reais).

Alvorada do Oeste, 25 de novembro de 2011.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Presidente da Comissão


