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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: vicentecor-
retor37@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.

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _
CAC_RO - Vende-se sitio 
localizado 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 ca-
sas de madeira coberta com 
telhinha de barro, cercada. 
Aceita proposta. Interes-
sados entrar em contato 

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, 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 propos-
ta, inclusive de pagamento.  
Interessados entrar em 
contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
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 pasto, 
todos com água e 400 alq. 
ainda virgem, curral com 
8 divisões, casa sede sim-
ples em madeira, medin-
do 8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 
Interessados entrar em 
contato 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. 
pastagens em 8 repartições 
todas com água, curral 
redondo com 32 metros 
de diâmetro, 2 mangueiras 
anexas de 40x50, Casa 
Sede em alvenaria coberta 
com telha de barro, na ce-
râmica, forrada com forro 
PVC, 3 quartos, sala, cozi-
nha e um grande banheiro 
social, e área no formato 
de “L”.casa de madei-
ra, 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 Imóveis: 
Vicente Corretor, nos Tel. 
– 69-3412-2142 ou TIM: 
041-69-8114-4243.   Po-
dendo 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 

CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se chá-
cara localizada na Rua Al-
mirante 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 medin-
do 3X4, represa, casa de 
madeira, 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 Escri-
tura 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 peque-
no 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 tra-
tor Massey Ferguson 292, 
ano 2005; 1 trator Massey 
Ferguson 290, ano 1988; 
entre outros. Valor total da 
fazenda com porteira fe-
chada – . Valor somente da 
fazenda. Aceita-se propos-
ta, inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

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 
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. 

Cod_FZ_033_11_CAS_
RO – Vende-se fazenda de 

500 alq. com 450 formados 
em pastagem no município 
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, 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 acei-
ta 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 fa-
zenda 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. Energia 
monofásica e água encana-
da. Interessados entrar em 
contato com o Vicente no: 
vicentecorretor37@hot-
mail.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 fi os, com 
varias divisões todas com 
água, curral com balança 
e tronco, dois rios e varias 
nascentes. Sede de alvena-
ria 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 formados, loca-
lizada 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 fios 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 proposta. Interessados 
tratar 69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_RO 
- Vende-se fazenda com 
3.800 alq.,  município de 

AVISO DE SUSPENSÃO 

DO OBJETO: Contratação de empresa especiali-
zada em serviços de consultoria técnica em captação 
de recursos do governo federal e estadual com acom-
panhamento técnico. 

A Comissão de Licitação – CPLM, vem através des-
te, informar que a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL 015/2012, com data de abertura para o 
dia 27/02/2012 ás 09:00 horas, encontra-se Suspensa, 
por tempo indeterminado, conforme orientação da 
AGM, (Advocacia Geral Do Município).

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

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

CASAS

Cód_CS_031_11_ALV_
RO - Vende-se casa de al-
venaria 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.

Cód_CS_038_11_ALV_
RO – Vende se casa de 
alvenaria na Avenida Sar-
gento Mário Nogueira Vaz, 
4.820, Centro, Alvorada D’ 
Oeste, 100 m2 de área cons-
truída, toda na cerâmica e 
com forro misto, 2 quartos, 
suíte, sala, cozinha, dispen-
sa, banheiro social, área na 
frente, varanda nos fundos 
e mais edícula com área de 
serviço anexo. Terreno de 
10 X 50, todo murado com 
calçada na frente e com 
as instalações hidráulicas 

ligadas a rede de esgoto 
municipal. Energia elétrica 
com padrão bifásica, rede 
de telefone, internet, água 
tratada do SAAE – 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_CS_043_11_ALV_
RO - Vende-se casa de 
alvenaria toda na cerâmica 
na Avenida JK, 5440, Bair-
ro São Francisco, Alvorada 
do Oeste, 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro todo 
na cerâmica e forrada com 
forro de madeira, murada, 
Energia da “CERON” e 
água da “SAAE”, aceita-se 
proposta inclusive pega-se 
um carro. Interessados 
falar 69-3412-2142. 

PONTO COMERCIAL

C ó d _ P C _ 0 3 6 _ 11 _
OPO_RO – Vende-se ou 
troca por fazenda o Hotel 
Planalto em Ouro Preto do 
Oeste, ao lado da Rodoviá-
ria Central, 630 m2 de área 
construída em alvenaria, 
sendo um prédio em 3 
pisos, São 27 apartamen-
tos, ampla e confortável 
cozinha para o café da 
manhã aos hóspedes, sala 
para recepção, e sistema 
de distribuição de internet 
wireless e estacionamento 

nos fundos e na frente, 
com energia trifásica, in-
clusive com dispositivo 
para acoplagem de cami-
nhões frigoríficos, visto 
que é o único na cidade 
que oferece esse serviço 
para caminhões câmara 
frias. Escritura Pública. 
Mas aceita proposta, Inte-
ressados tratar diretamente 
com o proprietário, Senhor 
Guerra no Cel. Claro nº. 
69-9238-9235 ou com o 
Vicente Corretor no Tel. 
Fixo: 69-3412-2142.

TR_016_11_ALV_
RO - Vendem-se 28 terre-
nos em Alvorada do Oeste, 
com medidas diversas:, 
sendo - 8 terrenos 10X50, 
na QD.34 – ST.02, 4 terre-
nos com a frente para a Rua 
Carlos Gomes e 4 terrenos 

com frente para a Rua 
Osvaldo Cruz. - 8 terrenos 
10X50, na QD. 44 – ST.02, 
4 terrenos com frente para 
a Rua Carlos Gomes e 4 
terrenos com frente para a 
Av. Sargento M. N. Vaz - 4 
terrenos 12X30, na QD.44 
– ST.02, Frente para a Av. 
Independência - 4 terrenos 
12X30, na QD.64 – ST.02, 
Frente para a Rua Osvaldo 
Cruz - 2 terrenos de es-
quina 14X30, na QD.54 
– ST.02, frente para a Av. 
Independência. - 2 terre-
nos de esquina 14X30, 
na QD.44 – ST.02, frente 
para a Av. Independência. 
Vendem-se os terrenos se-
paradamente. Todos fi cam 
no Bairro APAE. Aceita 
Proposta, falar pelos tele-
fones,  69-3412-2142 ou 
69-8488-0022.
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA
 LICENÇA DE OPERAÇÃO

EU, ARLENY CORREIA DA SILVA GANAN-
ÇA, INSCRITO NO CPF: 037.403.968-22, VENHO 
POR MEIO DESTE REQUERER A NUCOF/SEDAM 
O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO , PARA A ATIVIDADE DE PISCICUL-
TURA LOCALIZADO NO  MUNICÍPIO  DE URU-
PÁ - RO NA LINHA  A-07LOTE 15-A GLEBA 07 , 
ZONA RURAL.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial N.º002/2012

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guapo-
ré Estado de Rondônia, Localizada na: Av. Guaporé 
Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bairro - Cidade 
Alta, através da Equipe do Pregão Presencial, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar na forma do disposto da Lei 10.520/2002, 
e subsidiariamente com a Lei 8.666/93, licitação na 
modalidade de Pregão Presencial, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a: Aqui-
sição Gás Oxigênio, Solicitado pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

  
INTERESSADO: Secretaria Municipal de 

Saúde.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 

Nº.0230/2012
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 07/03/2012  AS 10:00 HORAS .
d) VALOR GLOBAL:R$-18.000,00(Dezoito 

Mil reais )
E) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Li-

citação, no Prédio da Prefeitura Municipal, sito: Av. 
Guaporé Nº4557, esquina com a Av. Brasil, Bairro 
Cidade Alta, fone: (69) 3621-2489.

                                        O Edital e seus anexos 
estão disponíveis, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, no endereço supracitado em dias úteis, 
das 7:00 às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO, 23 de Fevereiro de 2012.

______________________
Suely Marques Santos

Pregoeiro Ofi cial  
Port.016/2012

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE VENDA JUDICIAL
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

O Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Comarca de 
Ji-Paraná/RO, torna público que será realizada a venda 
do bem a seguir descrito e referente à Execução que 
se menciona. Outrossim, por este ato, as partes fi cam 
intimadas dos cálculos atualizados apresentados a 
seguir, referente à divida e ao bem objeto da venda 
judicial.

Processo: 00004825.37.2010.8.22.0005
Classe: Cumprimento de sentença

DESCRIÇÃO DOS BENS: 15 (quinze) Balcões 
de pia, madeira embu, com eucatex, novos, 06 (seis) 
Balcões de pia de 1.60 m em madeira com eucatex, 
novos, e 03 (três) Balcões de pia, 1,20m, madeira 
com eucatex, novos.

-VALOR ATUALIZADO DO(S) BEM(NS): R$ 
4.403,61 (quatro mil, quatrocentos e três reais e ses-
senta e um centavos) Atualizada até 03/02/2012.

-VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA: R$ 
4.977,49 (quatro mim novecentos e setenta e sete 
reais e quarenta e nove centavos). Atualizado até 
03/02/2012.

DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 28 de março 
de 2012, às 11:00 horas.

DATA PARA SEGUNDA VENDA: 09 de abril de 
2012, às 11:00 horas.

Requerente: Caiari Materiais para Construção Ltda
REQUERIDO: Só Colchões Móveis e Eletrodo-

mésticos Ltda Me

OBSERVAÇÃO: Não sendo possível a intima-
ção pessoal do executado(a), fi ca o(a) mesmo(a) 
intimado(a) por este meio.

Sobrevindo feriado nas datas designadas para 
venda judicial, esta realizar-se-á no primeiro dia útil 
subsequente.

COMUNICAÇÃO: Nos termos do artigo 686, §3°, 
do CPC, o preço da arrematação não pode ser inferior 
ao preço da avaliação do bem.

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller, 
Av. Ji-Paraná, 615, CEP.78.960-000 Fone: (069) 421-
1337 ou 421-1369.

Ji-Paraná-RO, 07 fevereiro de 2012.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Teixeiró-
polis/RO, sob responsabilidade da Srª Simone 
Apª Reis Stein, no uso de suas atribuições 
legais, NOTIFICA a Empresa ARAGUAIA 
MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, com sede à Av. C-18 Qd 178 Lt. 11 Setor 
Sudoeste Goiânia – GO, inscrita no CNPJ sob 
nº 07.037.808/0001-92, a fazer as entregas dos 
material farmacológico e outros material de 
consumo conforme especifi cado no  processo 
de n°1235/2011 empenho n° 622/11 e pedido 
n° 99  e Processo de n° 1219/2011 empenho n° 
628/11 e pedido n°101, no prazo de 20(vinte) 
dias corridos, o não cumprimento desta, será to-
madas as providências que legalmente nos cabe 
e a empresa fi cará inadimplente para participar 
de futuras licitações.

Teixeirópolis, 24 de Fevereiro de 2012.

Simone Apª Reis Stein
Secretária Municipal de Saúde

Port. 053/11 de 02/09/2011

PEDIDO DE LICENÇA DE I
MPLANTAÇÃO DE AQUICULTURA

 
EU, ENOQUE ALVES RODRIGUES, INSCRITO 

NO CPF: 805.126.152-68, VENHO POR MEIO DES-
TE REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO , PARA A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MUNI-
CÍPIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  C4 LOTE 21 
GLEBA 04 , ZONA RURAL.

ERRATA

HOMOLOGAÇÃO– PREGÃO PRESENCIAL 03/
CPL/2012 – PROCESSO 112/2012

Na homologação do Pregão Presencial 03 /
CPL/2012, publicada no Correio Popular no dia 23 
de fevereiro de 2012. 

ONDE SE LÊ:
AMAZONAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA EPP, no valor total de R$ 176.609,50 (cento e 
setenta e seis mil, seiscentos e nove reais e cinquenta 
centavos).

LEIA-SE: AMAZONAS COMERCIO DE COM-
BUSTÍVEIS LTDA EPP no valor total de R$ 
175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Alvorada do Oeste, 23 de fevereiro de 2012

Laerte Gomes
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL BETEL, Entidade Civil, 
sem fi ns lucrativos, sediada à Rua Manoel Franco nº 
703 Bairro Nova Brasília, nesta cidade de Ji-Paraná, 
por sua Presidente VERA LURDES VICENTES PES-
SOA. CONVOCA todos os Associados e Diretores, 
com poder de voto, para uma reunião a ser realizada no 
dia 01 de Março do corrente do ano, às 19:30 Horas, 
no endereço acima mencionado, afi m de discutir e 
aprovar a Nova Diretoria da referida Entidade.

Ji-Paraná, 23 de Fevereiro de 2012

Vera Lurdes Vicente Pessoa

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. JUZEMAR ANTONIO MÉDICI, inscrito 

no CPF do MF sob o nº 684.647.669-91, residente 
na Rua Tapajós, 4048, Centro, cidade de Jaru/RO, tor-
na público que requereu junto a COLMAM/SEDAM/
RO (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a LI 
(Licença de Instalação) para construção de tanques 
destinada à criação e engorda de peixes, nos Lotes 
41 e 42, Gleba 55, Linha 608, Km 25, no Município 
de Jaru/RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. JUZEMAR ANTONIO MÉDICI, inscrito 

no CPF do MF sob o nº 684.647.669-91, residente 
na Rua Tapajós, 4048, Centro, cidade de Jaru/RO, 
torna público que requereu junto a COLMAM/SE-
DAM/RO  (Secretaria de Desenvolvimento Ambien-
tal), em 22/02/12, a LO (Licença de Operação) para 
construção de tanques destinada à criação e engorda 
de peixes, nos Lotes 41 e 42, Gleba 55, Linha 608, 
Km 25, no Município de Jaru/RO.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa AUTO POSTO MARQUES LTDA 

– EPP, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob 
o número 14.167.819/0001-52, tendo seu empreen-
dimento AUTO POSTO MARQUES, com endereço 
localizado à Rodovia BR 364, KM 421, Setor 9, no  
município de Jaru (RO), torna público que requereu 
junto à SEDAM-RO (Secretaria de Desenvolvimento 
Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamento e 
Monitoramento Ambiental - COLMAM, a Licença 
Prévia (LP) para a atividade de Comércio a Varejo de 
Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores e 
Serviços de Lavagem e Lubrifi cação de Veículos.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A empresa AUTO POSTO MARQUES LTDA – 
EPP, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob o nú-
mero 14.167.819/0001-52, tendo seu empreendimento 
AUTO POSTO MARQUES, com endereço localizado 
à Rodovia BR 364, KM 421, Setor 9, no  município 
de Jaru (RO), torna público que requereu junto à 
SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental) 
na Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento 
Ambiental - COLMAM, Licença de Instalação (LI) 
para a atividade de Comércio a Varejo de Peças e Aces-
sórios Novos para Veículos Automotores e Serviços 
de Lavagem e Lubrifi cação de Veículos.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa AUTO POSTO MARQUES LTDA 
– EPP, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob 
o número 14.167.819/0001-52, tendo seu empreen-
dimento AUTO POSTO MARQUES, com endereço 
localizado à Rodovia BR 364, KM 421, Setor 9, no  
município de Jaru (RO),  torna público que requereu 
junto à SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento 
Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamento e 
Monitoramento Ambiental - COLMAM, Licença 
de Operação (LO) para a atividade de Comércio a 
Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos 
Automotores e Serviços de Lavagem e Lubrifi cação 
de Veículos.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa AUTO POSTO MARQUES 
LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ 
do MF sob o número 14.167.819/0001-52, tendo seu 
empreendimento AUTO POSTO MARQUES, com en-
dereço localizado à Rodovia BR 364, KM 421, Setor 9, 
no  município de Jaru (RO), torna público que requereu 
junto à SEDAM-RO (Secretaria de Desenvolvimento 
Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamento e 
Monitoramento Ambiental - COLMAM, a Licença 
Prévia (LP) para a atividade de Hotel.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A empresa AUTO POSTO MARQUES 
LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ 
do MF sob o número 14.167.819/0001-52, tendo seu 
empreendimento AUTO POSTO MARQUES, com 
endereço localizado à Rodovia BR 364, KM 421, 
Setor 9, no  município de Jaru (RO), torna público que 
requereu junto à SEDAM (Secretaria de Desenvolvi-
mento Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamento 
e Monitoramento Ambiental - COLMAM, Licença de 
Instalação (LI) para a atividade de Hotel.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa AUTO POSTO MARQUES 
LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ 
do MF sob o número 14.167.819/0001-52, tendo seu 
empreendimento AUTO POSTO MARQUES, com en-
dereço localizado à Rodovia BR 364, KM 421, Setor 9, 
no  município de Jaru (RO), torna público que requereu 
junto à SEDAM-RO (Secretaria de Desenvolvimento 
Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamento e 
Monitoramento Ambiental - COLMAM, a Licença 
Prévia (LP) para a atividade de Comércio a Varejo de 
Pneumáticos e Câmaras de Ar, Serviços de Borracharia 
para Veículos e Comércio Varejista de Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP).

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A empresa AUTO POSTO MARQUES 
LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ 
do MF sob o número 14.167.819/0001-52, tendo seu 
empreendimento AUTO POSTO MARQUES, com 
endereço localizado à Rodovia BR 364, KM 421, 
Setor 9, no  município de Jaru (RO), torna público que 
requereu junto à SEDAM (Secretaria de Desenvolvi-
mento Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamento 
e Monitoramento Ambiental - COLMAM, Licença 
de Instalação (LI) para a atividade de Comércio a 
Varejo de Pneumáticos e Câmaras de Ar, Serviços de 
Borracharia para Veículos e Comércio Varejista de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP).

RENOVAÇÃO DA L. O. 
A empresa COMÉRCIO DE COUROS CENTRO 

OESTE LTDA - ME, inscrita no CNPJ do MF sob 
o n.º 07.790.143/0001-93, com endereço à na Linha 
04, Km 3,5, Lote 30, Gleba Pyrineos, no Município 
de Ji-Paraná (RO), torna público que requereu junto 
à SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental), na COLMAM – Coordenadoria de Li-
cenciamento e Monitoramento Ambiental, o pedido 
da renovação da sua LO - Licença de Operação para 
a atividade de Comércio atacadista e armazenamento 
de couro animal.

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, 

valorize seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

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-163/2012, 
licitado através da Modalidade Pregão Pre-
sencial de nº 002/FMS/CPL/2012 Aprovo e 
Homologo a Presente Licitação a favor da 
empresa LABORATÓRIO MATER DEI LTDA. 
No valor de R$ 6.683,85 (Seis mil seiscentos e 
oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos). 

 
Publique-se o presente. 
                                     
 Teixeirópolis/RO,23 de Fevereiro de 2012.

  
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-160/2012, 
licitado através da Modalidade Pregão Presen-
cial de nº 001/FMS/CPL/2012 Aprovo e Homo-
logo a Presente Licitação a favor da empresa 
LABORATÓRIO MATER DEI LTDA. No va-
lor de R$ 29.372,40 (Vinte e nove mil trezentos 
e setenta e dois reais e quarenta centavos). 

 
Publique-se o presente. 

Teixeirópolis/RO,23 de Fevereiro de 2012.
  

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal


