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ECONOMIA

Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

Rondônia, sábado e domingo, 4 e 5 de maio de 2013 - Correio Popular

ALVORADA
Vende-se casa de madeira,
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 cerâmica, dispensa
e área nos fundos, murado
nas laterais e fundos. Valor
R$ 32.000,00. Aceita proposta, pega carro ou moto.
(Fixo)69-3412-2142
Vende-se casa em alvenaria 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 esgoto. (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 telefônica, murado nos fundos.
Valor R$ 20.000,00 aceita-se
proposta. 69-8488-0022

Vende-se casa de alvenaria, 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 041-698114-4243.
SÃO MIGUEL DO
GUAPORÉ
Vende-se casa em alvenaria na Rua Peraba, nº 2076, medindo
7,80x13,60, toda na cerâmica e forrada PVC,
2 quartos, sala, cozinha
e 2 banheiros. Área de
descanso e área de serviço, cercada. Água de
poço e da rua, energia
220. Valor R$ 90.000,00
a combinar. Interessados
devem entrar em contato
com Vicente Corretor:
(Fixo)69-3412-2142 /
(Claro)69-9234-2929.

ROLIM DE MOURA
Vende-se casa de alvenaria, terreno de 400 m2, na
Av. Recife, 3786 – Bairro
Centenário, coberta com
eternit e com 3 quartos,
sala, cozinha, wc. Documentação OK. Tratar com
Vicente no Cel. 69-92342929.

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.
Vende-se fazenda loca-

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
Aviso de licitação
Pregão Eletrônico nº: 004/CPL/2013.
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº
076/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 subsidiariamente a
Lei nº 8.666/93. Para atender a Secretaria Municipal
de Agricultura (SEMAGRI). Objeto: Aquisição de
Material Permanente (Trator Agrícola e Outros).
Estimado no valor de R$ 124.000,00 (Cento e vinte
e quatro mil reais). Processo Administrativo nº GI357/2013– Data para cadastro de proposta 09/05/2013
a partir das 08:00 h, data para abertura de propostas e
inicio da sessão pública: dia 16/05/2013, 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.

lizada na linha 106 - km
12 – Lado Norte, com 215
alq, 110 bem cercados e
formados, e 105 de mata
virgem, com toda madeira
a ser explorada, com 16
repartições de pastagem,
todas com água, sendo 2
córregos permanentes e 7
represas, curral de 30X30,
com bret, tronco e balança de 1500 Kg. Tulha de
7x7, coberta com eternit,
e lavoura com 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 com dois transformadores; de 5 KVA e 10
KVA. Água encanada,
direto de mina e movida
a roda d’água. Estuda-se
proposta. 69-8488-0022
ou 69-9234-2929.
PIMENTA BUENO
Vende-se sitio na linha
55 - capa 87 – lote 56 – setor Barão do Melgaço, 48
alq., sendo 30 todo formado e cercado, pastagem de
branquearão. Várias repartições, algumas com água,
rio que atravessa o sitio,
18 alq. de mata. 2 casas de
madeira coberta com telha
de barro, cercada. Valor R$
200.000,00 aceita proposta
com parte em veículo ou
casa de menor preço. Inte-

ressados devem entrar em
contato com Vicente Corretor: (Fixo)69-3412-2142
/ (Vivo)69-9974-4030
CACOAL
Vende-se uma chácara a
25 km de Cacoal, com 5,5
alq. Sendo um de reserva,
3 de café e 1,5 com uma
casa, represa e um córrego,
água potável de poço e
energia bifásica. Valor R$
135.000,00 – Pagamento
em dinheiro a vista. Interessados tratar pelo cel.
041-69-8114-4243
ARIQUEMES
Vende-se fazenda, no
município de Rio Crespo
a 53 km da cidade de Ariquemes, com 3.800 alq.,
sendo 1.800 alq. formados
e cercados, com várias
divisões, todas com água e
cocho para sal. Topografia
plana, terra mista, com
casa sede e 12 casas para
funcionários., energia da
Ceron, 3 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. Valor a combinar. (Fixo)69-3412-2142 /
(Vivo)69-9974-4030.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 013/FMS/2013
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº
076/GB/2013, 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/08, aplicando-se
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a
Aquisição de Consumo (Óleo Diesel). Valor estimado de R$ 2.626,67 (Dois mil seiscentos e vinte e seis
reais e sessenta e sete centavos). Com a finalidade
de atender às necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde (SEMSAU) deste Município, Processo
Administrativo nº GI - 385/2013, data para abertura
de propostas e inicio da sessão pública: dia 16 de Maio
de 2013, com início às 09h00min, 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.

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA
BRASILANDIA D’OESTE
PREGÃO Nº: 68/2013
O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO,
por intermédio do seu Pregoeiro nomeado pelo
Decreto Municipal nº 03/2008, torna público que
encontra-se instaurada Licitação na modalidade
Pregão nº: 68/2013 cujo objeto: contratação de uma
empresa para o fornecimento de materiais laboratoriais e odontológicos para a secretaria de Saúde. A
Licitação será na modalidade PREGÃO em sua forma Presencial com o Nº 68/2013, tipo Menor Preço,
nos termos da Lei nº10.520/02, Decreto Municipal
nº 044/GP/2006 e, aplicando-se subsidiariamente a
Lei nº8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006.
A Sessão de abertura dos envelopes contendo propostas e documentação será ás 08:00h do dia 16 de
abril de 2013. O Edital encontrar-se-á a disposição
dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal da Nova Brasilândia D’Oeste, RO, Rua
Riachuelo 3284, centro, de Segunda à Sexta Feira,
exceto feriados, em horário de expediente das
07:30 às 13:30 horas e poderá ser disponibilizado
via e-mail, através de solicitação através do e-mail:
edpacheco_andrade@hotmial.com. Ou cplnbo@
hotmail.com Para maiores informações através do
telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO,
02 de maio l de 2013.
Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 014/FMS/2013
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº
076/GB/2013, 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/08, aplicando-se
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando o
Material de Consumo (Gasolina). Valor estimado
de R$ 1.523,33 (Hum mil quinhentos e vinte e três
reais e trinta e três centavos). Com a finalidade de
atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde (SEMSAU) deste Município, Processo Administrativo nº GI - 386/2013, data para abertura de
propostas e inicio da sessão pública: dia 16 de Maio
de 2013, com início às 10h00min, 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.

Teixeirópolis/RO, em 03 de Maio de 2013.

Teixeirópolis/RO, 03 de Maio de 2013.

Teixeirópolis/RO, 03 de Maio de 2013.

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras
Port. 003/13 de 01/01/2013

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras
Port. 003/13 de 01/01/2013

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras
Port. 003/13 de 01/01/2013

CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL
A empresa CONSTRUTORA RP LTDA - ME,
localizada na Rua URUGUAI, na cidade de NOVA
BRASILANDIA D’OESTE - RO, inscrita no CNPJ do
MF sob o n.º 13.373.058/0001-22, torna público que
requereu junto à Coordenadoria de Licenciamento e
Monitoramento Ambiental (COLMAN) da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM),
o pedido de CERTIDÃO DE REGULARIDADE
AMBIENTAL para a atividade de Construção de
edifícios, Obras de alvenaria, Construção de obras
de arte especiais, Construção de rodovias e ferrovias,
Obras de terraplenagem, etc...
PEDIDO DE RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO
O senhor EDSON MARCOS ANCILIERO, inscrito
no CPF sob o nº 386.288.302-78, torna público que
requereu junto a COLMAM – Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental na SEDAM
(Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental),
o pedido de renovação de sua LO (Licença de Operação) e a ampliação da área de sua lâmina d´água já
existente, dos atuais 1,79 hectares para 2,451 hectares,
para a atividade de piscicultura, cria e recria de peixes,
em sua propriedade localizada na RO 135, Km 15,
nos Lotes 132C e 130D, Setor 05, Gleba Pyrineos, no
Município de Ji-Paraná (RO).

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL POR
LOTE N.016/2013
PROCESSO Nº604/2013
Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste - RO,
através da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
tendo em vista o aviso de licitação SOB a MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL POR LOTE
Nº016/2013,VISANDO À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DAS
INFORMAÇÕES COLETADAS E PROCESSADAS
JUNTO AOS SEGMENTOS EMPRESARIAIS COM
ATIVIDADES ECONÔMICAS NO MUNICIPIO,
VISANDO ACOMPANHAR O INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NAS DISTRIBUIÇÃO
DO ICMS.
b) Da sessão de abertura: A sessão de abertura será
no dia 15 de Maio de 2013 ás 08h30min. (oito Horas
e trinta minutos) na sala de Compras e Licitação da
Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, sito a Av.
Marechal Deodoro Nº 4695 – Bairro: três poderes.
c) Da Autorização: Processo Administrativo Nº
604/2013.
d) Da Fonte de Recursos:
Programação
Cat. Econômica
Recursos
Ficha
04.123.1004.2006
33.90.39
Próprio
76
Maiores Informações serão fornecidas de segunda a
sexta-feira, no horário das 07h30min às 13h00min, na
sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal,
ou através do telefone nº (0xx69) 3412-2647. Onde
Poderá ser adquirido o Edital completo e seus anexos
.Alvorada D’Oeste – RO 02/05/2013.
Valdir Silvério
Pregoeiro

