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CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se 
chácara localizada na 
Rua Almirante Taman-
daré, 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 aceita 
proposta ou troca em 
gado, caminhão ou carro. 
Tr. 3412-2142.

FAZENDAS

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 usuca-
pião com a Posse Mansa 
desde 1.985. A 230 km de 
Ji-Paraná, tem 85 reparti-
ções 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 fios, 7 reparti-
ções de pasto, todas com 
água. Curral de 24X28, 
barracão coberto com 
Eternit de 10X8, 5 re-
presas,  casa pra peão de 
7X5, energia da CERON 
e água de poço. Título 
Definitivo. 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. 

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 fios e com várias di-
visões, todas com água. 
50 alq. de mata, Curral 
de médio grande por-
te, galpão e casa para 
peão. Sede com piso de 
cerâmica, forro de ges-
so, em alvenaria, com 
mais ou menos 600 m2 
de construção. 4 quar-
tos, 3 banheiros, 3 salas, 
dispensa e cozinha muito 

CLASSIFICADOS
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grande. área em formato 
de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Mas aceita 
proposta. Interessados 
tratar nos seguintes te-
lefones: 69-9952-2456 e 
ou 8488-0022, ou ainda 
se preferir, no telefone 
fixo: 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 repar-
tições, tulha coberta de 
eternit, pomar, 3 represas 
e um rio médio. Uma 
casa de alvenaria coberta 
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. Ener-
gia monofásica e água 
encanada. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@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 
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 al-
venaria inacabada, 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 forma-
dos,  localizada na lh 
106 -  km 12 –  Lado 
Norte, São Miguel do 
Guaporé.  105 alq. de 
mata  v i rgem  16  re -
partições de pastagem, 
todas com água, cerca 
de arame l iso com 5 
fios 7 represas, curral 
de 30X30, tulha de 7X7, 
9.000 pés de café. Casa 
de madeira coberta com 
eternit ,  piso queima-
do ,  med indo  8X8,  3 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro em alvenaria 
e  á rea  la te ra l .  Ener-
gia elétrica.. Estuda-se 
proposta. Interessados 
tratar 69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_
RO - Vende-se fazenda 
com 3.800 alq.,  muni-
cípio de Rio Crespo, dos 
quais 1.800 formados 
e cercados com arame 
liso de 5 e 6 fi os. várias 
divisões, todas com água 
e cocho para sal. Topo-
grafia 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 ferramentas. 
Pista para pouso de avião 
de pequeno porte com 800 
m. Escritura Pública, 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. 

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 pas-
tagem, 9 divisões de pas-
to, todos com água e 400 
alq. ainda virgem, curral 
com 8 divisões, casa sede 
simples em madeira, me-
dindo 8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 
Interessados entrar em con-
tato pelo 9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda em 
São Miguel do Guaporé, lh 
58, km 63 Setor Primavera. 
352 alq. 210 formados e 
cercados e 142 ainda são de 
mata, reserva legal. pasta-
gens 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. Va-
lor. Mas aceita proposta. 
Interessados falar direta-
mente com o proprietário, 
Sr. José Vieira, popular 
Dr. Vieira – Tel. 31-3486-
1380, ou com o Corretor de 
Imóveis: Vicente Corretor, 
nos Tel. – 69-3412-2142 ou 
TIM: 041-69-8114-4243.   
Podendo ainda ser o conta-
to através da Dina, no Tel. 
69-8457-8877. 

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 apropriada 
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. Acei-
ta proposta, Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecorre-
tor37@hotmail.com ou 69-
9974-4030 ou no Fixo:69-
3412-2142. 

SÍTIO

Cód_ST_035_11_ALV_
RO - Vende-se  sitio de 21 
alq. em Alvorada D’Oeste. 
formados, 3 represas, 2 
repartições 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 L, 
coberta com telha de barro 
e piso queimado, 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
sanitário piso queimado. 
Água de poço, e energia 
própria.

Cód_ST_044_11_CAC_
RO - Vende-se sitio locali-
zado 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 
córrego, água potável de 
poço e energia bifásica. – 
Pagamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 alq. 
todos formados, em Ma-
chadinho 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 varie-
dade de arvores frutíferas. 
Valor R$ 100.000,00. 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_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 
lh 55 - capa 87 – lote 56 
– setor Barão do Melgaço 
– Pimenta Bueno, 48 alq., 
sendo 30 alq. todo forma-
do 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 con-
tato com o Vicente no: vi-
centecorretor37@hotmail.
com ou 69-9974-4030 ou 
no Fixo:69-3412-2142. 

CASAS

Cód_CS_031_11_ALV_
RO - Vende-se casa de 
alvenaria coberta de telha 
de barro na Avenida José de 
Alencar, área nobre de Al-
vorada D’Oeste. 3 quartos, 
2 suítes, 3 salas, cozinha, 
edícula, área de lazer e la-
vanderia. Os três banheiros 
todos na cerâmica. Casa 
com piso de cerâmica e for-
rada com forro de madeira. 

construída em 2 terrenos 
murados de 10 X 50. rede 
de telefone, rede de esgoto, 
rede de energia 110 e 220 
Wats, rua asfaltada, água 
tratada, terreno gramado e 
com passarela para carros 
até a garagem. Interessados 
tratar 9954-1016.

C ó d _ C S _ 0 3 8 _ 11 _
ALV_RO – Vende se casa 
de alvenaria na Avenida 

Sargento Mário Nogueira 
Vaz, 4.820, Centro, Al-
vorada D’ Oeste, 100 m2 
de área construída, toda 
na cerâmica e com forro 
misto, 2 quartos, suíte, 
sala, cozinha, dispensa, 
banheiro social, área na 
frente, varanda nos fun-
dos e mais edícula com 
área de serviço anexo. 
Terreno de 10 X 50, todo 
murado com calçada na 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2012

O Prefeito do Município de Alvorada d’ Oeste, no 
uso de suas atribuições legais a forma da lei Orgânica 
do Município CONVOCA a comunidade em geral 
para participar do CHAMAMENTO PÚBLICO 
para REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBI-
LIÁRIO URBANO visando emissão de TITULOS 
DE PROPRIEDADE URBANA para atender a 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, que 
ocorrerá no dia 30 de Janeiro de 2012, às 19:15 horas, 
no Auditório da Câmara Municipal de Alvorada d’ 
Oeste / RO.

Maiores informações sobre o assunto fi ca a disposi-
ção no Gabinete do Prefeito no horário de 07:30 horas 
as 13:00 horas de segunda a sexta feira.

Alvorada d’ Oeste – RO, 17 de janeiro de 2012.

LAERTE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

  PROCESSO ADMINISTRATIVO 2088/
PMCM/2011

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/
CPLM/PMCM/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Costa 
Marques/RO

CONTRATADA: SOUZA E MARGON LTDA.

N.º DO CONTRATO: 127/PMCM/2011

OBJETO DO CONTRATO: Cobertura da Quadra 
de Esporte da Escola Ilton José Martins, situado na 
Av. Airton Sena, Centro, Distrito de São Domingos 
do Guaporé, município de Costa Marques.

VALOR: R$ 212.036,00 (Duzentos e doze mil e 
trinta e seis reais).

FONTE DE RECURSOS: Contrato de Repasse nº 
326.192-14/2010/ME, e contrapartida do Município 
de Costa Marques/RO.

INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos.

             Costa Marques, 05 de janeiro de 2012.

Publique-se.
_____________________
Jacqueline Ferreira Gois

Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

  PROCESSO ADMINISTRATIVO 2087/
PMCM/2011

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 18/
CPLM/PMCM/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Costa 
Marques/RO

CONTRATADA: SOUZA E MARGON LTDA.

N.º DO CONTRATO: 125/PMCM/2011

OBJETO DO CONTRATO: Reforma do Ginásio 
de Esportes, situado na Av. Jorge Teixeira e Av. João 
Lopes Bezerra, no município de Costa Marques.

VALOR: R$ 133.500,19 (Cento e trinta e três mil 
quinhentos reais e dezenove centavos).

FONTE DE RECURSOS: Contrato de Repasse nº 
326.715-30/2010/ME, e contrapartida do Município 
de Costa Marques/RO.

INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos.

      Costa Marques, 05 de janeiro de 2012.

Publique-se.
_____________________
Jacqueline Ferreira Gois

Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

  PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/
PMCM/2011

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 17/
CPLM/PMCM/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Costa 
Marques/RO

CONTRATADA: PRE – MOLDADOS POLITA 
LTDA – ME.

N.º DO CONTRATO: 126/PMCM/2011

OBJETO DO CONTRATO: Reforma da Unidade 
Básica de Saúde, localizada na Av. Tiradentes com 
Av. Costa Marques, Distrito de São Domingos do 
Guaporé, município de Costa Marques.

VALOR: R$ 31.860,47 (Trinta e um mil oitocentos 
e sessenta reais e quarenta e sete centavos).

FONTE DE RECURSOS: Programa SIS-Fron-
teira, Município de Costa Marques/RO.

INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de 
Saúde.

             Costa Marques, 09 de janeiro de 2012.

Publique-se.
_____________________
Jacqueline Ferreira Gois

Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2012
PROCESSO Nº 60/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO 
por meio de seu Pregoeiro, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar, na 
forma da Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
889/GAB/2011, Pregão Presencial nº 06/2012, tipo 
menor preço por item, tem por objeto à Aquisição 
de combustíveis e lubrifi cantes, visando atender 
no abastecimento dos veículos e maquinas pesadas 
da Secretaria de Obras, solicitado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. A abertura 
dos envelopes e início da Sessão Pública será às 12 
horas (horário local) do dia 06/02/2012, na sala de 
Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Costa 
Marques/RO – Av. Chianca, 1381 - Centro. A cópia 
do Edital do Pregão e seus anexos, estará disponível 
aos interessados no e-mail cplm_cm@hotmail.com 
e na Sala da Comissão de Permanente de Licitação 
desta Prefeitura em dias úteis, no horário das 07:30 
às 13:30, fone (69) 3651-2250/2718.

Costa Marques/RO, 23 de janeiro de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

frente e com as instala-
ções hidráulicas ligadas 
a rede de esgoto munici-
pal. Energia elétrica com 
padrão bifásica, rede de 
telefone, internet, água 
tratada do SAAE – Mas, 

aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 


