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Ji-Paraná, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 - Correio Popular6 Futuro está dentro da mente.

arame liso de 5 e 6 fi os 
e com várias divisões, 
todas com água. 50 alq. 
de mata, Curral de médio 
grande porte, galpão e 
casa para peão. Sede com 
piso de cerâmica, forro 
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. Mas aceita 
proposta. Interessados 
tratar nos seguintes tele-
fones: 69-9952-2456 e ou 
8488-0022, ou ainda se 
preferir, no telefone fi xo: 
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 repartições, tulha 
coberta de eternit, pomar, 
3 represas e um rio médio. 
Uma casa de alvenaria co-
berta 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: vicente-
corretor37@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 fa-
zenda em Seringueiras, 
com 1090 alq. formados 
e cercado com arame liso, 
5 fi os, 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.

C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 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 lateral. Energia 
elétrica.. Estuda-se pro-
posta. 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 

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 acei-
ta 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 usucapião 
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 fi os, 7 repartições 
de pasto, todas com água. 
Curral de 24X28, barra-
cão coberto com Eternit 
de 10X8, 5 represas,  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 Valmet. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 11 _
CAS_RO – Vende-se fa-
zenda de 500 alq. com 450 
formados em pastagem 
no município de Cas-
tanheiras. cercada com 

EXTRATO DE CONTRATO

  PROCESSO ADMINISTRATIVO 1612/
PMCM/2011

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Costa Marques/RO

CONTRATADA: CACOAL PRE – MOL-
DADOS LTDA – ME.

N.º DO CONTRATO: 122/PMCM/2011

OBJETO DO CONTRATO: Construção de 
uma Escola Municipal em placas de concreto 
tipo pré-moldado (salas de aula e sanitários), 
localizada na quadra 05, lote 01, Av. 16 de ju-
lho com Antonio Serafi m, município de Costa 
Marques.

VALOR: R$ 171.899,38 (Cento e setenta e um 
mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e 
oito centavos).

FONTE DE RECURSOS: Recurso Próprio 
FUNDEB 40%, Município de Costa Marques/
RO. 

INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Costa Marques, 22 de dezembro de 2011.

Publique-se.

_____________________
Jacqueline Ferreira Gois

Prefeita Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
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Prefeitura Municipal de Teixeirópolis
 
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis, Ave-
nida Afonso Pena, S/N – Centro – Estado de 
Rondônia – CNPJ: 84.722.933/0001-82. Torna 
público que requereu ao NUCOF/SEDAM, a 
Licença de Instalação da Obra de Pavimen-
tação Asfáltica, em diversas Ruas da Cidade, 
Centro do Município de Teixeirópolis/RO.
                  

 ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Teixeirópolis
 
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis, 
Avenida Afonso Pena, S/N – Centro – Estado 
de Rondônia – CNPJ: 84.722.933/0001-82. 
Torna público que requereu ao NUCOF/
SEDAM, a Licença de Instalação da Obra 
de Ampliação de Escolas,no Município de 
Teixeirópolis/RO.
                   

ANTONIO ZOTESSO
                     Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Teixeirópolis
 
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis, Ave-
nida Afonso Pena, S/N – Centro – Estado de 
Rondônia – CNPJ: 84.722.933/0001-82. Torna 
público que requereu ao NUCOF/SEDAM, a 
Licença de Instalação da Obra de Constru-
ção de uma Creche, Centro do Município de 
Teixeirópolis/RO.
                   

ANTONIO ZOTESSO
   Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Teixeirópolis
 
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis, Ave-
nida Afonso Pena, S/N – Centro – Estado de 
Rondônia – CNPJ: 84.722.933/0001-82. Torna 
público que requereu ao NUCOF/SEDAM, a 
Licença Prévia da Obra de Pavimentação 
Asfáltica, em diversas Ruas da Cidade, Centro 
do Município de Teixeirópolis/RO.
                   

ANTONIO ZOTESSO
                     Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Teixeirópolis
 
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis, 
Avenida Afonso Pena, S/N – Centro – Esta-
do de Rondônia – CNPJ: 84.722.933/0001-
82. Torna público que requereu ao NU-
COF/SEDAM, a Licença Prévia da Obra 
de Ampliação de Escolas, no Município de 
Teixeirópolis/RO.
                   

ANTONIO ZOTESSO
                     Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Teixeirópolis

 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis, Ave-
nida Afonso Pena, S/N – Centro – Estado de 
Rondônia – CNPJ: 84.722.933/0001-82. Torna 
público que requereu ao NUCOF/SEDAM, a 
Licença de Instalação da Obra de Constru-
ção de uma Creche, Centro do Município de 
Teixeirópolis/RO.
                   

ANTONIO ZOTESSO
  Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 
TO M A D A D E  P R E Ç O S  N . º  0 0 1 /

CPL/2012

1. PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, 

através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, para o conhecimento de interessa-
dos, que se encontra instaurada a licitação, sob 
a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do 
tipo de Menor Preço Global, conforme o Edital 
de Licitação N.º 025/2012 e regido pela Lei 
Federal 8.666/93, e suas alterações, com sessão 
de abertura marcada para o dia 23 de Fevereiro 
de 2012, às 09:00 horas, na sala de Licitação 
na sede desta Prefeitura, cito Av. Afonso Pena, 
n.º 2280, em Teixeirópolis/RO, telefone (69) 
3465-1112, tendo por fi nalidade a qualifi cação 
das empresas e a seleção de propostas.

2.  DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Constitui objeto desta licitação a aquisição de 

Prestação de Serviço (Construção de Novo 
Prédio do Pré-Escolar). A discriminação 
encontra-se em anexo. 

3.- DA FONTE  DE RECURSOS
Os recursos orçamentários necessários para a 

Prestação de Serviços licitados são de Recurso 
Federal.

4.- DO EDITAL E SUA AQUISI-
ÇÃO.

O Edital, bem como o Projeto Básico e 
os demais elementos técnicos pertinentes 
encontram-se disponíveis, para conhecimento 
dos interessados, na sala da CPL, de segunda a 
sexta-feira, das 07:00 às 13:00, onde poderá ser 
adquirida mediante o recolhimento em DAM - 
Documento de Arrecadação Municipal, no valor 
de R$ 20,00 (vinte reais).

Teixeirópolis/RO, em 01 de Fevereiro de 
2012.

JUMAR NEGRINE
Presidente da CPL

Decreto 004/GAB/2012 de 06.01.2012

Comunicado da CAERD

A CAERD comunica aos sues clientes, residentes 
do segundo distrito da cidade de Ji-Paraná, que  hoje 
dia 02/02/2012, haverá interrupção no abastecimento 
de água das 6:30 h às 15 horas, em virtude do rompi-
mento de rede de distribuição de 400mm, nas Ruas 
José Geraldo.

Informa ainda, que procurará executar os trabalhos 
o mais rápido possível, a fi m de evitar maiores trans-
tornos para a população.

Atenciosamente.

Valdir Emmanoel Gama
Técnico de Sist. De Saneamento 

Ji-Paraná/RO

alvenaria, 12 casas para 
funcionários. Energia da 
CERON. Três retiros, 
todos com curral e casa. 
Almoxarifado, barracão 
p/ ofi cina, garagem, es-
critório em alvenaria, bar-
racão 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.  Interessa-
dos 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 
pastagem, 9 divisões de 
pasto, todos com água e 
400 alq. ainda virgem, 
curral com 8 divisões, 

casa sede simples em 
madeira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos 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. Mas 
aceita proposta. Interessa-
dos 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. 

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: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 


