
ria, terreno de 400 m2, na 
Av. Recife, 3786 – Bairro 
Centenário, coberta com 
eternit e com 3 quartos, 
sala, cozinha, wc. Docu-
mentação OK. Tratar com 
Vicente no Cel. 69-9234-
2929. 

Vende-se casa de al-
venaria ,  coberta  com 
eternit, medindo 14X7, 
piso de cerâmica, na Av. 
Teresina, 5.296 – Bairro 
Planalto, área na frente, 
2 quartos, sala, cozinha, 
wc, dispensa e varanda 
nos fundos.  Valor R$ 
45.000,00, aceita carro 
popular de menor valor. 
Cel. Vivo 69-9974-4030 
ou ainda no TIM 041-69-
8114-4243.

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Pera-
ba, nº 2076, medindo 
7,80x13,60, toda na ce-
râmica e forrada PVC, 
2 quartos, sala, cozinha 
e 2 banheiros. Área de 
descanso e área de ser-
viço, cercada. Água de 
poço e da rua, energia 

ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, próximo a APAE, 
na Av. Sargento Nogueira 
Vaz, 4450, o imóvel mede 
65 m2, terreno de 10x50, 
2 quartos, sala, cozinha 
e banheiro todo na ce-
râmica, dispensa e área 
nos fundos, murado nas 
laterais e fundos. Valor 
R$ 32.000,00. Aceita pro-
posta, pega carro ou moto. 
(Fixo)69-3412-2142

Vende-se casa em alvena-
ria na Rua Osvaldo Cruz, 
medindo 10x11, com 3 
quartos, sala, cozinha e 
wc na cerâmica, forrada e 
toda na cerâmica. Murada, 
energia água da rua e es-
goto. (Vivo)69-9974-4030 
/ (TIM)041-69-8114-4243 

Vende-se terreno na rua 
Eça de Queiroz, 10x50, 
tendo asfalto, água, energia, 
rede de esgoto e rede tele-
fônica, murado nos fundos. 
Valor R$ 20.000,00 aceita-
-se proposta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de alvena-
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Comissão Permanente de Licitações – CPL
                                            

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/

CPL/2013

1.  PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, 

através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, para o conhecimento de interessados, que 
estará procedendo ao Chamamento Público de 
pessoas físicas ou jurídicas fornecedoras de produtos 
alimentícios para as Escolas Municipais,  que deve 
se CREDENCIAR para fi rmar contrato com adminis-
tração, pelo que dispõe o presente e as condições de 
sua realização, sendo que o prazo para a entrega da 
documentação será analisada às  08:00 horas do dia 
30 de Abril de 2013, na sede da Prefeitura Municipal, 
na sala de licitação, cito Av. Afonso Pena, n.º 2280 
em Teixeirópolis/RO, telefone (69)3465-1112, tendo 
por finalidade a qualificação, credenciamento de 
grupos formais e informais de agricultores familiares 
e propostas.

2 - DA FORMALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

Este Chamamento Público encontra-se formalizado 
e autorizado através do Processo Administrativo N°. 
GI-315/2013, e destina-se a garantir a observância 
do princípio legais da Lei Federal nº 11.947/2009 
Resolução nº CD/FNDE nº 038/2009 e Lei Municipal 
nº 583/2010.

3 - DA FONTE DE RECURSOS:
Os recursos necessários para a aquisição dos ser-

viços são provenientes de recursos consignados no 
orçamento municipal – FP 02.04.0012.3660013.2025 
– ED 3.3.90.30 –fi cha 109 – Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE-EJA.

4 - DA AQUISIÇÃO E RETIRADA DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS:

O Ato Convocatório e todos os elementos integran-
tes encontram-se disponíveis para consulta através 
Comissão de Licitação nas dependências da Prefei-
tura e a sua retirada poderá ser efetuada de segunda 
à sexta-feira das 07h00min às 13h00min. Maiores 
informações e esclarecimentos sobre o certame serão 
prestados pelos membros da Comissão, no endereço 
supracitado.

Teixeirópolis/RO, em 18 de Abril de  2013.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
PRESIDENTE DA CPL

Decreto 011/GAB/2013 de 02/01/2013

Comissão Permanente de Licitações – CPL
                                            

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/

CPL/2013

1.  PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, 

através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, para o conhecimento de interessados, que 
estará procedendo ao Chamamento Público de 
pessoas físicas ou jurídicas fornecedoras de produtos 
alimentícios para as Escolas Municipais,  que deve 
se CREDENCIAR para fi rmar contrato com adminis-
tração, pelo que dispõe o presente e as condições de 
sua realização, sendo que o prazo para a entrega da 
documentação será analisada às 09:00 horas do dia 
30 de Abril de 2013, na sede da Prefeitura Municipal, 
na sala de licitação, cito Av. Afonso Pena, n.º 2280 
em Teixeirópolis/RO, telefone (69)3465-1112, tendo 
por finalidade a qualificação, credenciamento de 
grupos formais e informais de agricultores familiares 
e propostas.

2 - DA FORMALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

e Chamamento Público encontra-se formalizado e 
autorizado através do Processo Administrativo N°. 
GI-316/2013, e destina-se a garantir a observância 
do princípio legais da Lei Federal nº 11.947/2009 
Resolução nº CD/FNDE nº 038/2009 e Lei Municipal 
nº 583/2010.

3 - DA FONTE DE RECURSOS:
Os recursos necessários para a aquisição dos ser-

viços são provenientes de recursos consignados no 
orçamento municipal – F.P. 02.04.0012.3610013.2030 
– ED 3.3.90.30 –fi cha 102 – Programa Nacional 
de Alimentação Escolar -PRÉ-ESCOLA - PNAP.

4 - DA AQUISIÇÃO E RETIRADA DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS:

O Ato Convocatório e todos os elementos integran-
tes encontram-se disponíveis para consulta através 
Comissão de Licitação nas dependências da Prefei-
tura e a sua retirada poderá ser efetuada de segunda 
à sexta-feira das 07h00min às 13h00min. Maiores 
informações e esclarecimentos sobre o certame serão 
prestados pelos membros da Comissão, no endereço 
supracitado.

Teixeirópolis/RO, em 18 de Abril de 2013.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
PRESIDENTE DA CPL

Decreto 011/GAB/2013 de 02/01/2013

Comissão Permanente de Licitações – CPL
                                            

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/

CPL/2013

1.  PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, 

através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, para o conhecimento de interessados, que 
estará procedendo ao Chamamento Público de 
pessoas físicas ou jurídicas fornecedoras de produtos 
alimentícios para as Escolas Municipais,  que deve 
se CREDENCIAR para fi rmar contrato com adminis-
tração, pelo que dispõe o presente e as condições de 
sua realização, sendo que o prazo para a entrega da 
documentação será analisada às 10:00 horas do dia 
30 de Abril de 2013, na sede da Prefeitura Municipal, 
na sala de licitação, cito Av. Afonso Pena, n.º 2280 
em Teixeirópolis/RO, telefone (69)3465-1112, tendo 
por finalidade a qualificação, credenciamento de 
grupos formais e informais de agricultores familiares 
e propostas.

2 - DA FORMALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

Este Chamamento Público encontra-se formalizado 
e autorizado através do Processo Administrativo N°. 
GI-317/2013, e destina-se a garantir a observância 
do princípio legais da Lei Federal nº 11.947/2009 
Resolução nº CD/FNDE nº 038/2009 e Lei Municipal 
nº 583/2010.

3 - DA FONTE DE RECURSOS:
Os recursos necessários para a aquisição dos ser-

viços são provenientes de recursos consignados no 
orçamento municipal – F.P. 02.04.0012.3610013.2028 
– ED 3.3.90.30 –fi cha 101 – Programa Nacional de 
Alimentação na creche –PNAC.

4 - DA AQUISIÇÃO E RETIRADA DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS:

O Ato Convocatório e todos os elementos integran-
tes encontram-se disponíveis para consulta através 
Comissão de Licitação nas dependências da Prefei-
tura e a sua retirada poderá ser efetuada de segunda 
à sexta-feira das 07h00min às 13h00min. Maiores 
informações e esclarecimentos sobre o certame serão 
prestados pelos membros da Comissão, no endereço 
supracitado.

Teixeirópolis/RO, em 18 de Abril de 2013.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
PRESIDENTE DA CPL

Decreto 011/GAB/2013 de 02/01/2013

Comissão Permanente de Licitações – CPL
                                            

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/

CPL/2013

1.  PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, 

através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, para o conhecimento de interessados, que 
estará procedendo ao Chamamento Público de 
pessoas físicas ou jurídicas fornecedoras de produtos 
alimentícios para as Escolas Municipais,  que deve 
se CREDENCIAR para fi rmar contrato com adminis-
tração, pelo que dispõe o presente e as condições de 
sua realização, sendo que o prazo para a entrega da 
documentação será analisada às 11:00 horas do dia 
30 de Abril de 2013, na sede da Prefeitura Municipal, 
na sala de licitação, cito Av. Afonso Pena, n.º 2280 
em Teixeirópolis/RO, telefone (69)3465-1112, tendo 
por finalidade a qualificação, credenciamento de 
grupos formais e informais de agricultores familiares 
e propostas.

2 - DA FORMALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

Este Chamamento Público encontra-se formalizado 
e autorizado através do Processo Administrativo N°. 
GI-318/2013, e destina-se a garantir a observância 
do princípio legais da Lei Federal nº 11.947/2009 
Resolução nº CD/FNDE nº 038/2009 e Lei Municipal 
nº 583/2010.

3 - DA FONTE DE RECURSOS:
Os recursos necessários para a aquisição dos ser-

viços são provenientes de recursos consignados no 
orçamento municipal – F.P. 02.04.0012.3610012.2024 
– ED 3.3.90.30 –fi cha 95 – Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE ESCOLAS.

4 - DA AQUISIÇÃO E RETIRADA DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS:

O Ato Convocatório e todos os elementos integran-
tes encontram-se disponíveis para consulta através 
Comissão de Licitação nas dependências da Prefei-
tura e a sua retirada poderá ser efetuada de segunda 
à sexta-feira das 07h00min às 13h00min. Maiores 
informações e esclarecimentos sobre o certame serão 
prestados pelos membros da Comissão, no endereço 
supracitado.

Teixeirópolis/RO, em 18 de Abril de 2013.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
PRESIDENTE DA CPL

Decreto 011/GAB/2013 de 02/01/2013

Aviso de licitação
Pregão Eletrônico nº: 003/FMS/2013.

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, atra-
vés do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 
012/GB/2013, 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 Mu-
nicipal nº 083/GP/07, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/93. Para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde (SEMSAU). Objeto: Aquisição de Consumo 
(Medicamentos e Material Hospitalar). Estimado 
no valor de R$ 22.213,28 (Vinte e dois mil duzen-
tos e treze reais e vinte e oito centavos). Processo 
Administrativo nº GI-343/2013– Data para cadastro 
de proposta 26/04/2013 a partir das 08:00 h, data para 
abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 
02/05/2013, com início às 10:00 h, horário de Bra-
sília – DF, local www.bll.org.br “acesso identifi cado 
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 18 de Abril de 2013.

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras

Port. 003/13 de 01/01/2013
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Aviso de licitação
Pregão Eletrônico nº: 002/FMS/2013.

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, atra-
vés do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 
012/GB/2013, 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 subsidiaria-
mente a Lei nº 8.666/93. Para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde (SEMSAU). Objeto: Aquisição 
de Consumo (Medicamentos e Material Hospita-
lar). Estimado no valor de R$ 29.955,07 (Vinte e 
nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sete 
centavos). Processo Administrativo nº GI-342/2013– 
Data para cadastro de proposta 26/04/2013 a partir das 
08:00 h, data para abertura de propostas e inicio da 
sessão pública: dia 02/05/2013, com início às09:00 
h, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br 
“acesso identifi cado no link - licitações”. Informações 
Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição 
dos interessados no site supracitado ou na Sala de Lici-
tações 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 18 de Abril de 2013.

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras

Port. 003/13 de 01/01/2013

Pedido de Licença de Piscicultura.

Eu, JOSÉ ROZENO DE LIMA, inscrito no CPF: 
106.992.872-00, vem por meio deste informar que 
requereu junto a SEDAM, o pedido de LICENÇA DE 
PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇAO, para PIS-
CICULTURA, localizado na LINHA JATUARANA, 
KM 4,5, SITIO IGARAPÉ TABOCA, LOTE 101-A , 
Zona Rural, PORTO VELHO-RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A empresa: INDÚTRIA E COMÉRCIO DE 
MADEIRAS PANORTE LTDA – ME, pessoa 
jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
n° 02.455.614/0001-93 e inscrição estadual sob n° 
0000000568651, situada na Avenida Uruguai c/ Rua 
México n° 46, Bairro Jardim das Seringueiras, na ci-
dade de Ji-paraná, estado de Rondônia, torna público 
que requereu junto a Coordenadoria de Licenciamento 
e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Desen-
volvimento Ambiental de Rondônia – COLMAM/
SEDAM/RO, em 16/04/2013, o pedido de LICEN-
ÇA DE INSTALAÇÃO – LI, para instalação indus-
trial, a ser implantada no seguinte endereço: Linha 
94, km-11,5 da BR-364, no município de Ji-Paraná/
RO, a fi m de desenvolver as atividades de: Serraria 
com desdobramentos de madeiras, Benefi ciamento 
de madeiras e Comércio varejista de madeiras e 
seus artefatos.

220. Valor R$ 90.000,00 
a combinar. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 

comerciais em alvenaria, 
medindo 60 m² cada, piso 
de cerâmica, na Av. 16 de 
Julho, nº 1410, esquina 
com a Prefeitura. Valor 
R$ 60.000,00, aceita-
-se carro, moto. 041-69-
8114-4243.


