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CHÁCARA
Cód_CH_006_11_
ALV_RO – Vende-se chácara localizada na Rua Almirante
Tamandaré, 5.641 –
Zona Rural – Alvorada d’ Oeste. A propriedade tem 1 alq. e
uma quarta, toda em
pasto, cercada com
12 ﬁos 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
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 pastagens., e mais de
6.000 alq. intocáveis
e com madeira nativa. 4.000 alq. em
Escritura Pública e
5.000 alq. em 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 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
fazenda. Aceita-se
proposta, 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 ﬁos, 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 Valmet. Aceita-se proposta, inclusive de pagamento.
Tr. 9954-1016.

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 ﬁos 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 consCod_FZ_033_11_ trução. 4 quartos, 3
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
PODER LEGISLATIVO
HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de São Miguel
do Guaporé/RO, no uso de suas atribuições legais e,
baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, HOMOLOGA
o resultado da Carta Convite sob o n.º 001/2012, em
favor da empresa: AQUINO & MACIAS CONSTRUTORA LTDA. ME., inscrita no CNPJ sob
o n.º 84.639.996/0001-70, com sede na Avenida
Amapá, 4.558 – Sala 04 – Bairro Santa Felicidade –
Alta Floresta D´Oeste /RO - no valor global de R$
131.483,03 (cento e trinta e um mil e quatrocentos
e oitenta e três reais e três centavos), em face da
mesma ter oferecido o menor preço, em consonância
com o estabelecido no Edital que norteou referido
procedimento.
São Miguel do Guaporé, 03 de maio de 2012.
____________________________
JAIRO ALVES DE ALMEIDA
PRESIDENTE/CMSMG

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº: 006/CPL/2012.
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO,
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 039/GB/2012, 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, Decretos Federais
nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº
083/GP/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei
nº 8.666/93. Para atender a Secretaria Municipal
de Saúde (SEMSAU). Objeto: Aquisição de
Material de Consumo (Gasolina Comum).
Estimado no valor de R$ 12.160,00 (Doze mil
cento e sessenta reais). Processo Administrativo nº GI-317/2012– Data para cadastro de proposta 14/05/2012 a partir das 09:00 h, data para
abertura de propostas e inicio da sessão pública:
dia 17/05/2012, 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
disposição 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 03 de Maio de 2012.
Elicarlos T. Carvalho
Pregoeiro
Dec. Nº 039/GB/2012 de 02/04/2012

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 telefones:
69-9952-2456 e ou
8488-0022, ou ainda
se preferir, no telefone ﬁxo: 69-34122142.

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 coberta com telha, 2
quartos e uma sala,
piso em cerâmica,
Cód_FZ_091_09_ e outra de madeira

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.º18/2012
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé 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: aquisição de material permanente , Solicitado pela
Secretaria Municipal de Educação.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de
Educação.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo
Nº.338 /2012
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 16/05/2012 AS 11:15 HORAS .
d) valor Global: R$ 53.100,00(cinqüenta e três
mil e cem reais)
e) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, 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, 03 de Maio de 2012.
______________________
Suely Marques Santos
Pregoeiro Oﬁcial
Port.016/2012

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N.º011/2011
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na: Av. Guaporé
Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bairro - Cidade
Alta, através da Equipe do Pregão Eletrônico, 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 Eletrônico, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a: AQUISIÇÃO DE MICROONIBUS, SOLICITADO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo
Nº.1631/2011
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 18/05/2012 AS 08:00 HORAS .
d) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, 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, e poderão
ser adquiridos mediante a recolhimento ao município
no valor de R$-15,00 (quinze reais), na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço supracitado
em dias úteis, das 7:00 às 13:00.
São Francisco do Guaporé-RO, 03 de Maio de
2012.
_____________________________________
Suely Marques Santos
Pregoeiro Oﬁcial
Port.16/2012

com 3 quartos, sala
e as duas casas tem
dispensa e área na
frente. Energia mo-

nofásica e água encanada. Interessados
entrar em contato
com o Vicente no:

vicentecorretor37@
hotmail.com ou 699974-4030 ou no 693412-2142.
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Jovem sofre acidente e acaba
morrendo no hospital de OPO
Foto: Gessy

(Da Redação) A jovem

Odete Pereira da Silva,
37 anos, morreu de parada cardíaca, no Hospital
de Ouro Preto do Oeste,
após sofrer um acidente
de trânsito. O acidente
aconteceu na noite da
última quarta-feira (02),
por volta das 20h45, no
cruzamento entre Avenida Daniel Comboni com
a BR-364.
Segundo informações colhidas no local,
o condutor da motocicleta Titan, ao tentar
atravessar a BR-364,
foi surpreendido por
uma carreta, que estava
sentido Ouro Preto à
Ji-Paraná que acabou
batendo na lateral do cavalinho da motocicleta.
O motorista da carreta
disse que ao avistar a
moto atravessando a
BR, desviou, mas mesmo assim não teve como
evitar a batida.
Os ocupantes da
motocicleta sofreram

A jovem foi socorrida com vida e morreu após uma parada cardíaca

escoriações, ambos foram encaminhados para
o Hospital Municipal
pelo Corpo de Bombeiros de Ouro Preto
do Oeste. A carona da
moto Odete Pereira, ao
dar entrada no hospital,

estava aparentemente bem, conversando
normalmente, quando
teve uma parada cardíaca. Os médicos de
plantão ainda tentaram reanimá-la, mas,
a jovem não resistiu e

acabou falecendo.
A Policia Militar
compareceu no local
para controlar o trânsito,
até a chegada da Policia Rodoviária Federal.
Com informações de
OuroPretodoOeste.com.

PRF e Denarc fazem operação no combate ao tráﬁco
COMUNICADO
O CONDOMÍNIO AÉREO SANTOS DUMONT, CNPJ n º
13.237.899/00011-68, localizado na Rodovia 135, Km 9,5, Setor 08,
Gleba “G”, torna público que requereu a renovação da Licença Prévia-LP
nº 120339/ COMAM/SEDAM/RO, Processo 1801/4235/2011, emitida
pela Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental-SEDAM/
RO, em 07 de fevereiro de 2012, para implatação de um loteamento
imobiliário de caráter social, lazer e esportivo, localizado na RO 135,
Lote 31, Gleba G, Setor 08, município de Ji-Paraná-RO.
Ji-Paraná, 25 de abril de 2012.
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr GENIVALDO NAVA, inscrita no CPF do MF sob o nº
329.410.219-49, torna público que requereu junto ao Departamento
de Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a LP (Licença Prévia) para exploração da
atividade de piscicultura em sua propriedade localizada na 4ª Linha da
Gleba G, Lote 20, Zona Rural, Município de Ji-Paraná - RO.

(Da Redação) Uma
Operação foi desencadeada na última quarta-feira (02), com o objetivo
de combater o tráﬁco e a
venda de entorpecentes
nos postos de combus-

tível as margens da BR
364. Após investigações
e denúncias anônimas
a Polícia Rodoviária
Federal, e o DENARC,
planejaram a ação que
além de combater este

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr ELINTOM MACHADO DUTRA, inscrita no CPF do MF sob o
nº 656.916.282-91, torna público que requereu junto ao Departamento de
Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a LP (Licença Prévia) para exploração da atividade
de piscicultura em sua propriedade localizada na Linha 80, Km 16, Lote
2, Gleba 18, Município de Ouro Preto do Oeste - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr GENIVALDO NAVA, inscrita no CPF do MF sob o nº
329.410.219-49, torna público que requereu junto ao Departamento de
Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a LI (Licença de Instalação) para exploração
da atividade de piscicultura em sua propriedade localizada na 4ª Linha
da Gleba G, Lote 20, Zona Rural, Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr ELINTOM MACHADO DUTRA, inscrita no CPF do MF sob o
nº 656.916.282-91, torna público que requereu junto ao Departamento
de Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a LI (Licença de Instalação) para exploração da
atividade de piscicultura em sua propriedade localizada na Linha 80, Km
16, Lote 2, Gleba 18, Município de Ouro Preto do Oeste - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr GENIVALDO NAVA, inscrita no CPF do MF sob o nº
329.410.219-49, torna público que requereu junto ao Departamento de
Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a LO (Licença de Operação) para exploração
da atividade de piscicultura em sua propriedade localizada na 4ª Linha
da Gleba G, Lote 20, Zona Rural, Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr ELINTOM MACHADO DUTRA, inscrita no CPF do MF sob o
nº 656.916.282-91, torna público que requereu junto ao Departamento
de Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a LO (Licença de Operação) para exploração da
atividade de piscicultura em sua propriedade localizada na Linha 80, Km
16, Lote 2, Gleba 18, Município de Ouro Preto do Oeste - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr GENIVALDO NAVA, inscrita no CPF do MF sob o nº
329.410.219-49, torna público que requereu junto ao Departamento de
Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a Outorga de Uso de água para exploração da
atividade de piscicultura em sua propriedade localizada na 4ª Linha da
Gleba G, Lote 20, Zona Rural, Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr ELINTOM MACHADO DUTRA, inscrita no CPF do MF sob o
nº 656.916.282-91, torna público que requereu junto ao Departamento
de Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a Outorga de Uso de água para exploração da
atividade de piscicultura em sua propriedade localizada na Linha 80, Km
16, Lote 2, Gleba 18, Município de Ouro Preto do Oeste - RO.

tipo de ilícito, almeja
evitar que este tipo de
produto chegue aos motoristas que frequentam
estes estabelecimentos,
principalmente os condutores profissionais
que trafegam pelas rodovias federais de todo
o Estado de Rondônia.
A Operação ocorreu
em data oportuna, visto
que, no último dia 02 do
corrente foi assinado pela
Presidenta da República,
Dilma Roussef, a Lei n°
12.619 que dispõe sobre
o exercício da proﬁssão
de motorista. Desta forma, pode-se perceber a
envergadura deste tipo
de ação que é desenvolvida pela PRF em todo
o País, pois as drogas e
aﬁns (rebites, estimulantes e o álcool) não causam
prejuízos apenas a quem

os consome, no caso dos
motoristas podem ser os
principais atores causadores dos graves acidentes de trânsito.
Após as averiguações foram presas oito
pessoas e apreendidos
640g de entorpecentes
prontos para o consumo,
além de equipamento eletrônico e valores
em espécie. Apesar de
parecer pouca quantidade de entorpecente, o
que foi apreendido pode
abastecer mais de cem
pessoas e se essas mesmas pessoas estiverem
na condução de veículos
de passeio, de carga ou
de passageiros pode se
imaginar o valor exponencial de vidas que
foram salvas com esta
ação. Com informações
da Assessoria.

