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CLASSIFICADOS

Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

Ji-Paraná, sábado e domingo, 9 e 10 de junho de 2012 - Correio Popular

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
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.
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
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 construção. 4 quartos, 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 telefones: 69-9952-2456 e ou
8488-0022, ou ainda se
preferir, no telefone ﬁxo:
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 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, e outra de madeira
com 3 quartos, sala e as
duas casas tem dispensa
e área na frente. Energia
monofásica e água encanada. Interessados entrar
em contato com o Vicente
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-99744030 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 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,
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 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
Rio Crespo, dos quais
1.800 formados e cercados com arame liso de 5
e 6 ﬁos. várias divisões,
todas com água e cocho
para sal. Topograﬁa plana,
terra mista Casa Sede
em alvenaria, 12 casas
para funcionários. Energia
da CERON. Três retiros,
todos com curral e casa.
Almoxarifado, barracão
p/ oficina, 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. Interessados entrar em contato
com o Vicente no: vicentecorretor37@hotmail.com

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 055/ASJUR/2012
Processo n.º 292/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeirópolis
Contratado: J.R Construções e Terraplenagem
LTDA EPP.
Objeto:Construção do Centro de Referência
de Assistência Social - CRAS.
Prazo: De120(Cento e vinte) dias.
Valor: R$ 143.789,94 (Cento e quarenta e três
mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa
e quatro centavos)
Empenho: 635/2012
Data: 08/06/2012
Assinam:
J.R Construções e Terraplanagem LTDA EPP
Antonio Zotesso
Almiro Soares
ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA
REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012

ALUGUEL
Aluga-se uma ótima residência, em
alvenaria, toda murada, com 3 quartos,
sendo uma suíte, wc social, sala grande,
cozinha, na Avenida Aracaju, 864-fundos.
Interessados tratar pelos fones 8409-17135
e 9984-2528.
VENDE-SE
UM MOTOR SCANIA GERADOR180 KVA
CONTATO:34215258
COMERCIAL SÃO JOÃO

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo,
valorize seu dinheiro”
LIGUE - 3421-6853

A Prefeitura Municipal de Mirante da Serra
– RO torna público que realizará Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por item, e será julgada pelo menor valor do
Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos
Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, para atender
o Sistema de Registro de Preços – Eventual
aquisição de medicamentos. Processo Administrativo nº 1.245/2011. Data para inicio
de recebimento de propostas: às 08:00 do dia
11/06/2012; abertura de proposta e inicio da
sessão de disputa: às 10:00 do dia 22/06/2012
(horário de Brasília); valor estimado da contratação R$ 1.450.000,00, local www.bll.org.
br. Informações Complementares: O Edital
encontrar-se-á a disposição dos interessados no
site supracitado e, ou na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Mirante da Serra - RO,
em horário de expediente das 07:00 às 13:00
horas. Para maiores informações através dos
telefones (69) 3463-2143 ou 3463-2465.
Mirante da Serra, 08 de Junho de 2012.
EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Oﬁcial

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.
Interessados entrar em contato pelo 9954-1016.
C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _

CMA_RO – Vende se fazenda em Costa Marques,
com 1.270 alq., com 500
alq. formados em pastagem, 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 alvenaria coberta com telha
de barro e casa para peão
coberta com Eternit. Aceita proposta, Interessados
entrar em contato com o
Vicente no: vicentecorretor37@hotmail.com ou 699974-4030 ou no Fixo:693412-2142.

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-394/2012
licitado através da Modalidade Pregão Eletrônico de nº 007/CPL/2012 Aprovo e Homologo a Presente Licitação a favor da empresa
ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
LTDA. Vencedora do Lote 01 no valor de R$
213.000,00 (Duzentos e treze mil reais).
Publique-se o presente.
Teixeirópolis/RO, 08 de Junho de 2012.
ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2012
O Pregoeiro do Município de Mirante da
Serra - RO torna público para conhecimento
dos interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO sob a modalidade Pregão Presencial,
tipo “Menor Preço”, sob o regime de execução
indireta, por empreitada por preço unitário,
concernente á Aquisição de peças e serviços
elétricos (veículos), conforme especiﬁcações,
quantitativos e condições constantes nos anexos
do edital, partes integrantes e inseparáveis do
mesmo. A sessão de abertura desta sessão será
no dia 21 de Junho de 2012 às 08:00 horas, na
sala da CPL da Prefeitura Municipal de Mirante
da Serra, sito a Rua Dom Pedro I – 2389 – Mirante da Serra - RO; Processo Administrativo
nº 548/SEMOSP/2012 e 608/SEMOSP/2012,
valor estimado da contratação R$ 8.971,43. As
informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no
horário comercial, das 7:00 as 13:00 horas, de
segunda à sexta-feira na própria sala da CPL ou
pelo telefone n.º (0**69) 3463-2244.
Mirante da Serra, 08 de Junho de 2012.
EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Oﬁcial
DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
EU, PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS,
brasileiro, produtor rural, inscrito no CPF:
474.404.499-91, residente na linha TN 26 Lote
21 Gleba 01 município de Urupá - RO, comunica
que foi extraviado em lugar incerto, a nota ﬁscal
de produtor rural de Nº 0000005, de acordo com
o Boletim de Ocorrência Nº 93N2012.

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-317/2012
licitado através da Modalidade Pregão Eletrônico de nº 006/CPL/2012 Aprovo e Homologo
a Presente Licitação a favor da empresa WW
COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA. Vencedora do Lote 01 no valor de R$
11.920,00 (Onze mil Novecentos e vinte reais).
Publique-se o presente.
Teixeirópolis/RO, 08 de Junho de 2012.
ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
Errata de Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 029/2012
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO,
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto
Municipal nº 087/GAB/2012, torna público
que realizará Licitação na modalidade Pregão
Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por
Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos
Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e
Decreto Municipal nº 083/GP/07, aplicando-se
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando Material de Consumo (Gasolina). Valor
estimado em R$ 1.824,00 (Um mil oitocentos
e vinte e quatro reais). Com a ﬁnalidade de
atender às necessidades da Secretaria Municipal
de Assistência Social (SEMAST) do Município,
Processo Administrativo nº GI - 468/2012, data
para abertura de propostas e inicio da sessão
pública: dia 17/06/2012, com início às 10:00
horas, horário Local, local na sede da Prefeitura
Municipal, Informações Complementares: O
Edital e seus anexos encontram-se á disposição
dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à
Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda
à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de
expediente das 07 às 13 horas, para maiores
informações através do telefone (69) 3465-1112.
Onde se lê 10:00 horas,
Ficando assim 11: horas.
Onde se lê 17/06/2012,
Ficando assim 19/06/2012.
Teixeirópolis/RO, 08 de Junho de 2012.
Elicarlos Teixeira de Carvalho
Pregoeiro
Dec. Nº 087/GAB/2012 em 30/05/2012
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2012
O Secretário Municipal de Saúde do Município de
Alvorada do Oeste – RO, José João Domiciano, no
uso de suas atribuições legais, vem a Público convocar a população deste Município para participar de
uma Audiência Pública referente às ações de saúde
realizadas no 1º trimestre de 2012 em atendimento a
IN-TCE 13/2007 e Lei 101/2000. O evento acontecerá
no dia 15 de junho de 2012 as 09h00min horas, no
Centro de Convivência dos Idosos Antônio Marcelino
sito Rua Machado de Assis nº 4836.
Alvorada do Oeste – RO 06 de junho 2012.
José João Domiciano
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 0389GAB/2010

