
Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara lo-
calizada 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 fi os de arame 
liso e com 3 divisões de pasto, 
todas com água “ótima para 
criação de carneiros ou cabri-
tos”. Tulha medindo 3X4, 
represa, casa de madeira, 
coberta com telha de barro 
medindo 8X22 com 3 quar-
tos, 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 tra-
tor 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 Al-
vorada 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, incluin-
do 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 
fi os e com várias divisões, 
todas com água. 50 alq. 
de mata, Curral de mé-
dio 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 ba-
nheiros, 3 salas, dispensa e 
cozinha muito grande. área 
em formato de “L”. Energia 
trifásica, água de poço. Mas 
aceita proposta. Interes-
sados tratar nos seguintes 
telefones: 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 cer-
cado e 55 alq. de mata. 8 re-
partições 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 enca-
nada. Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.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.
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CHÁCARA

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. ABELARDO POLICARPO, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 106.714.802.78, 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 Auxiliadora, Lote 
59, Gleba Pyrineos, Projeto Riachuelo, no Muni-
cípio de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. ABELARDO POLICARPO, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 106.714.802.78, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a LI (Licença de Ins-
talação) para exploração da atividade de piscicultura 
em sua propriedade localizada na Linha Auxiliadora, 
Lote 59, Gleba Pyrineos, Projeto Riachuelo, no 
Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. ABELARDO POLICARPO, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 106.714.802.78, 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 Auxiliadora, 
Lote 59, Gleba Pyrineos, Projeto Riachuelo, no 
Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr. ABELARDO POLICARPO, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 106.714.802.78, 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 Auxiliadora, 
Lote 59, Gleba Pyrineos, Projeto Riachuelo, no 
Município de Ji-Paraná - RO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
1º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Serviços Médicos 
e Hospitalares- COOPMEDH, no uso de suas atribui-
ções que lhe confere o artigo 34, alínea h, do Estatuto 
Social, convoca os médicos cooperados, em número 
de 43, para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que realizar-se-á no dia 20 
de Setembro de 2012, no Auditório da UNIMED 
JI-PARANÁ, localizado na av.Transcontinental, n. 
1019, Centro – Ji-Paraná/RO, às 18:00h em primeira 
convocação, 19:00hs, em segunda convocação e 
20:00h em terceira convocação, respectivamente, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

Deliberar sobre a autorização para a Diretoria Execu-
tiva contrair fi nanciamento, em nome da Cooperativa, 
junto ao HSBC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
2° ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da COOPMEDH – Cooperativa de 
Serviços Médicos e Hospitalares, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o artigo 34, letra h, do 
Estatuto Social, convoca os médicos cooperados, em 
número de 43, para reunirem-se em ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, que realizar-se-á no 
dia 20 de Setembro de 2012, no Auditório da UNIMED 
JI-PARANÁ, localizado na av.Transcontinental. n. 
1019, Centro – Ji-Paraná/RO, em continuidade da As-
sembléia anterior, respectivamente, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

 
Reforma do Estatuto da COOPMEDH.

Ji-Paraná/RO, 06 de setembro de 2012.

Dr. Francisco A. M. Gozi
Diretor Presidente
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MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Sindicância, 
instaurada pela Portaria nº 2597/SEMUG/12 
de 01/06/2012, publicada no Diário Ofi cial do 
Município (www.diariomunicipal.com.br/arom) 
em 04/06/2012, notifi ca o Servidor AURO 
AMARAL DA SILVA, para apresentar a de-
fesa escrita na Sede da Prefeitura Municipal 
de Mirante da Serra, na Divisão de Recursos 
Humanos, situada a Rua Dom Predo I nº 2389, 
Bairro Centro - Município de Mirante da Serra 
- RO, no prazo de 10 (dez) dias, por infrin-
gência ao Art.52 da Lei Municipal nº 030/1993, 
conforme Processo Administrativo Municipal 
nº 038/2012. 

Mirante da Serra, 27 de agosto de 2012.

Moacir  de Souza Martins
Presidente da COPESIND

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012

O Município de Seringueiras, através de seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sede da Prefeitura Municipal de 
Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, 
encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 49/2012, tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM. Sob o regime se execução indireta tendo 
como Objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
para atender a creche Municipal, no Município de 
Seringueiras/RO, conforme Termo De Referên-
cia, autorizado pelo Processo Administrativo Nº. 
610/2012, com recursos: MDE. O recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e propostas de 
preços se dará na sessão de abertura do certame que 
será realizado às 08:00h, do dia 24 de setembro de 
2012, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL. O presente edital e seus anexos, poderá ser 
adquirido junto a comissão permanente de licitação, 
mediante recolhimento a Prefeitura do Município 
de Seringueiras, a importância de R$ 20,00 (vinte 
reais), não reembolsáveis, através de DAM, emitido 
pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis 
das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo 
fone (69) 3623-2142.

 Seringueiras - RO, 11 de setembro de 2012.
 Alexandre Soares

 Pregoeiro
Seringueiras - RO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2012

O Município de Seringueiras, através de seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sede da Prefeitura Municipal de 
Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, 
encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 50/2012, tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM. Sob o regime se execução indireta tendo como 
Objeto: contratação de empresa para transportar 
calcário, para atender a semagri, no Município de 
Seringueiras/RO, conforme Termo De Referência, au-
torizado pelo Processo Administrativo Nº. 680/2012, 
com recursos: RECURSOS LIVRES. O recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e propostas 
de preços se dará na sessão de abertura do certame 
que será realizado às 09:30h, do dia 24 de setembro de 
2012, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL. O presente edital e seus anexos, poderá ser 
adquirido junto a comissão permanente de licitação, 
mediante recolhimento a Prefeitura do Município 
de Seringueiras, a importância de R$ 20,00 (vinte 
reais), não reembolsáveis, através de DAM, emitido 
pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis 
das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo 
fone (69) 3623-2142.

 Seringueiras - RO, 11 de setembro de 2012.
 Alexandre Soares

 Pregoeiro
Seringueiras - RO

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita do Município de Costa Marques, Es-
tado de Rondônia, no uso de suas atribuições, e 
considerando o parecer favorável, HOMOLOGA o 
procedimento licitatório constante do Processo Ad-
ministrativo nº 1212/SEMOSP/2012, que originou 
a Tomada de Preços nº 07/CPLM/2012, conforme 
preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis 
Federais nº 8.883/94 e 9.648/98, que tem por objeto 
a Recuperação de estradas vicinais, com serviços 
de limpeza lateral, conformação da plataforma e 
revestimento primário, com extensão total de 31,00 
km, nos trechos descritos e detalhados no plano de 
trabalho e planilhas orçamentárias anexas ao convênio 
nº 039/12/FITHA, solicitado pela Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Públicos deste Município de 
Costa Marques – RO, e ADJUDICA o referido objeto 
à empresa: CONCRETO ENGENHARIA LTDA 
- EPP, no valor de R$ 464.430,71 (Quatrocentos e 
sessenta e quatro mil quatrocentos e trinta reais e 
setenta e um centavos).

Publique-se.

Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a 
emissão de Nota de Empenho e posteriores elabo-
ração do contrato nos termos da minuta constante 
neste processo.

Costa Marques-RO, 10 de setembro de 2012.
______________________
Jacqueline Ferreira Gois

Prefeita Municipal

COMUNICADO
A empresa J.M. DA SILVA CONSTRUÇÕES 

– ME, inscrita no CNPJ nº 15.355.269/0001-68, 
situada à Rua Dom Bosco, Nº 2023, Casa Preta 
CEP: 76.904-508, nesta cidade de Ji-Paraná-RO toma 
público requereu junto à COLMAM/SEDAM, em 
12/09/2012, a Licença Ambiental Prévia, Licença 
Ambiental de Instalação e Licença Ambiental de 
Operação, para atividade do ramo; Montagem de 
Estruturas Metálicas, Construções de Edifícios, Ser-
viços, Outras obras Engenharia Civil não específi cos 
anteriormente, Serviços especializados para Constru-
ção não especifi cados anteriormente, Fabricação de 
estruturas pré-moldados de concreto armado, em série 
e sob encomenda, Serviços de preparação do terreno 
não especifi cados anteriormente.

Ji-Paraná, 12 de Setembro 2012

Josiel Marcolino da Silva
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O SR. Enoqui Verly, Brasileiro Agricultor portador 

do RG 58877 SSP/RO e devidamente inscrito no 
cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda 
CPF 058.468.702-87 residente e domiciliado no 
Assentamento Padre Ezequiel LOTE 13 Gleba 03 
no Município de Mirante da Serra – RO, tendo seu 
empreendimento localizado no endereço acima citado, 
para os fi ns que se especifi ca, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO À SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, A 
LICENÇA PRÉVIA DE PISCICULTURA, DE SUA 
PROPRIEDADE LOCALIZADA À LINHA C40, 
LOTE 13 Gleba 03, NO MUNICÍPIO DE MIRANTE 
DA SERRA – RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O SR. Enoqui Verly, Brasileiro Agricultor portador 

do RG 58877 SSP/RO e devidamente inscrito no 
cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda 
CPF 058.468.702-87 residente e domiciliado no 
Assentamento Padre Ezequiel LOTE 13 Gleba 03 
no Município de Mirante da Serra – RO, tendo seu 
empreendimento localizado no endereço acima citado, 
para os fi ns que se especifi ca, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO À SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PISCICULTURA, 
DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA À LINHA 
C40, LOTE 13 Gleba 03, NO MUNICÍPIO DE MI-
RANTE DA SERRA – RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O SR. Enoqui Verly, Brasileiro Agricultor portador 

do RG 58877 SSP/RO e devidamente inscrito no 
cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda 
CPF 058.468.702-87 residente e domiciliado no 
Assentamento Padre Ezequiel LOTE 13 Gleba 03 
no Município de Mirante da Serra – RO, tendo seu 
empreendimento localizado no endereço acima citado, 
para os fi ns que se especifi ca, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO À SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO DE PISCICULTU-
RA, DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA À 
LINHA C40, LOTE 13 Gleba 03, NO MUNICÍPIO 
DE MIRANTE DA SERRA – RO.

C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 11 _
SMG_RO – Vende-se fa-
zenda com 215 alq. 110 
cercados e formados, lo-
calizada na lh 106 - km 12 
– Lado Norte, São Miguel 
do Guaporé. 105 alq. de 
mata virgem  16 reparti-
ções 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 
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. To-
pografi a 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 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 con-
tato pelo 9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda em 
São Miguel do Guaporé, lh 
58, km 63 Setor Primave-
ra. 352 alq. 210 formados 
e cercados e 142 ainda 
são de mata, reserva legal. 

pastagens em 8 repartições 
todas com água, curral re-
dondo com 32 metros de 
diâmetro, 2 mangueiras 
anexas de 40x50, Casa Sede 
em alvenaria coberta com 
telha 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 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. 


