
CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, quarta-feira, 9 de maio de 2012 - Correio Popular10 A vida não foi feita para o homem perder.

CHÁCARA

Cód_CH_006_11_
ALV_RO – Vende-se 
chácara localizada na 
Rua Almirante Taman-
daré, 5.641 – Zona Ru-
ral – 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 ma-
deira, coberta com te-
lha de barro medindo 
8X22 com 3 quartos, 
banheiro, sala, cozi-
nha, dispensa, na cerâ-
mica 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 ma-
deira nativa. 4.000 alq. 
em Escritura Pública 
e 5.000 alq. em pro-
cesso 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 cabe-
ças de gado, 60 touros; 
e 100 animais de lida. 
Também trator esteira 
D-65; trator Caterpillar 
D-4; 1 Patrol; 1 cami-
nhão caçamba; 1 tra-
tor Massey Ferguson 
292, ano 2005; 1 trator 
Massey Ferguson 290, 
ano 1988; entre outros. 
Valor total da fazenda 
com porteira fecha-
da – . 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 Alvo-
rada do Oeste. com 
300 alq. dos quais 150 
formados e cercados 
com arame l iso de 

5 e 6 fi os, 7 reparti-
ções de pasto, todas 
com água. Curral de 
24X28, barracão co-
berto com Eternit de 
10X8, 5 represas,  casa 
pra peão de 7X5, ener-
gia da CERON e água 
de poço. Título Defi -
nitivo. Valor é Dois 
Milhões,  incluindo 
100 cabeças de gado e 
mais um trator da Mar-
ca 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 municí-
pio 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 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 fi xo: 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 re-
partições e mangueira 
com 8 repartições, tu-
lha 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 quar-
tos,  sala e as duas 
casas tem dispensa e 
área na frente. Ener-
gia monofásica e água 
encanada. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.
com ou 69-9974-4030 
ou no 69-3412-2142. 

Cód_FZ_008_10_
SER_RO - Vende-se 

fazenda em Seringuei-
ras, com 1090 alq. for-
mados 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 alvenaria ina-
cabada, com energia. 
Tratar 9954-1016.

Cód_FZ_020_11_
SMG_RO – Vende-se 
fazenda com 215 alq. 
110 cercados e forma-
dos, localizada na lh 
106 - km 12 – Lado 
Norte, São Miguel do 
Guaporé. 105 alq. de 
mata virgem  16 re-
partições de pastagem, 
todas com água, cerca 
de arame liso com 5 
fios 7 represas, cur-
ral de 30X30, tulha 
de 7X7, 9.000 pés de 
café. Casa de madeira 
coberta com eternit, 
piso queimado, me-
dindo 8X8, 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
em alvenaria e área la-
teral. Energia elétrica.. 
Estuda-se proposta. 
Interessados tratar 69-
9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_
RO - Vende-se fazenda 
com 3.800 alq.,  muni-
cípio de Rio Crespo, 
dos quais 1.800 for-
mados e cercados com 
arame liso de 5 e 6 fi os. 
várias divisões, todas 
com água e cocho para 
sal. Topografi a plana, 
terra mista  Casa Sede 
em alvenaria, 12 ca-
sas para funcionários. 
Energia da CERON. 
Três retiros, todos com 
curral e casa. Almo-
xarifado, barracão p/ 
ofi cina, garagem, es-
critório em alvenaria, 
barracão em alvenaria 
para sal, rações e fer-
ramentas. Pista para 
pouso de avião de pe-
queno porte com 800 
m. Escritura Pública, 
mas aceita propos-
ta, inclusive de paga-
mento.  Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.
com ou 69-9974-4030 
ou no Fixo:69-3412-
2142. 

Cód_FZ_040_11_
CMA_RO – Vende se 
fazenda no município 
de Costa Marques com 
800 alq. 400 formados 
em pastagem, 9 divi-

sões de pasto, todos 
com água e 400 alq. 
ainda virgem, curral 
com 8 divisões, casa 
sede simples em ma-
deira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, in-
clusive de pagamento. 
Interessados entrar em 
contato pelo 9954-
1016.

COD_FZ_039_11_
CMA_RO  – Vende 
se fazenda em Costa 
Marques, com 1.270 
alq., com 500 alq. for-
mados em pastagem, 
8 divisões todas com 
água. área de mata, 
ainda virgem, com 
toda madeira e per-
feitamente apropria-
da para se fazer um 
ou mais projetos de 
manejo. curral sim-
ples. casa sede em al-
venaria coberta com 
telha de barro e casa 
para peão coberta com 
Eternit. Aceita pro-
posta, Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.
com ou 69-9974-4030 
ou no Fixo:69-3412-
2142. 

SÍTIO

Cód_ST_035_11_
ALV_RO  -  Vende-
-se  sitio de 21 alq. 
em Alvorada D’Oeste. 
formados, 3 represas, 
2 repartições de pas-
to, curral de 40 X 40, 
tulha de 4 X 4 coberta 
com eternit. casa de 
madeira de 6 X 8, mais 
uma área em forma-
to de L, coberta com 
telha de barro e piso 
queimado, 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
sanitário piso queima-
do. Água de poço, e 
energia própria.

Cód_ST_044_11_
CAC_RO - Vende-se 
sitio localizado a mais 
ou menos 25 Km de 
Cacoal, com 5.5 alq. 
Sendo 1 de reserva, 3 
de café e 1,5 com uma 
casa e vários pontos 
bons para outros culti-
vos, represa e córrego, 
água potável de poço e 
energia bifásica. – Pa-
gamento em dinheiro 
a vista .Interessados 
tratar 69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_
RO - Vende-se sitio 

de 16 alq. todos for-
mados, em Machadi-
nho do Oeste , com 
2 divisões todas cer-
cadas e com água. 1 
remanga de 30x30, 
curral coberto, casa 
de madeira coberta de 
eternit de 7X7. 3 re-
presas, 500 pés de ca-
fés no quintal e pomar 
com grande variedade 
de arvores frutíferas. 
Valor R$ 100.000,00. 
Mas, aceita propos-
ta, inclusive de paga-
mento. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.
com ou 69-9974-4030 
ou no Fixo:69-3412-
2142. 

Cód_ST_048_11_
PB_RO – Vende-se 
sitio na lh 55 - capa 87 
– lote 56 – setor Barão 
do Melgaço – Pimenta 
Bueno, 48 alq., sendo 
30 alq. todo formado 
e cercado com arame 
liso. Várias reparti-
ções, algumas com 
água e vários lugares 
para represas, um rio 
que nasce das nascen-
tes da mata e atravessa 
o sitio, sendo 18 alq. 
de mata. 2 casas de 
madeira coberta com 
telhinha de barro, cer-

cada. Aceita proposta. 
Interessados entrar em 
contato com o Vicen-
te no: vicentecorre-
tor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou 
no Fixo:69-3412-2142. 

CASAS

Cód_CS_031_11_
ALV_RO -  Vende-
-se casa de alvenaria 
coberta de telha de 
barro na Avenida José 
de Alencar, área nobre 
de Alvorada D’Oeste. 
3 quartos, 2 suítes, 3 
salas, cozinha, edí-
cula, área de lazer e 
lavanderia. Os três ba-
nheiros todos na cerâ-
mica. Casa com piso 
de cerâmica e forrada 
com forro de madeira. 
construída em 2 terre-
nos murados de 10 X 
50. rede de telefone, 
rede de esgoto, rede 
de energia 110 e 220 
Wats, rua asfaltada, 
água tratada, terreno 
gramado e com passa-
rela para carros até a 
garagem. Interessados 
tratar 9954-1016.

Cód_CS_038_11_
ALV_RO  –  Vende 
se casa de alvenaria 
na Avenida Sargento 
Mário Nogueira Vaz, 

4.820, Centro, Alvora-
da D’ Oeste, 100 m2 de 
área construída, toda 
na cerâmica e com 
forro misto, 2 quartos, 
suíte, sala, cozinha, 
dispensa, banheiro so-
cial, área na frente, 
varanda nos fundos 
e mais edícula com 
área de serviço anexo. 
Terreno de 10 X 50, 
todo murado com cal-
çada na frente e com 
as instalações hidráu-
licas ligadas a rede 
de esgoto municipal. 
Energia elétrica com 
padrão bifásica, rede 
de telefone, internet, 
água tratada do SAAE 
– Mas, aceita proposta, 
inclusive de pagamen-
to. Interessados entrar 
em contato com o Vi-
cente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou 
no Fixo:69-3412-2142. 

Cód_CS_043_11_
ALV_RO - Vende-se 
casa de alvenaria toda 
na cerâmica na Ave-
nida JK, 5440, Bairro 
São Francisco, Alvora-
da do Oeste, 2 quartos, 
sala, cozinha e banhei-
ro todo na cerâmica 
e forrada com forro 
de madeira, murada, 
Energia da “CERON” 

e água da “SAAE”, 
aceita-se proposta in-
clusive pega-se um 
carro. Interessados fa-
lar 69-3412-2142. 

PONTO
 COMERCIAL

Cód_PC_036_11_
OPO_RO – Vende-se 
ou troca por fazenda 
o Hotel Planalto em 
Ouro Preto do Oeste, 
ao lado da Rodoviária 
Central, 630 m2 de 
área construída em al-
venaria, sendo um pré-
dio em 3 pisos, São 27 
apartamentos, ampla 
e confortável cozinha 
para o café da manhã 
aos hóspedes, sala para 
recepção, e sistema de 
distribuição de internet 
wireless e estaciona-
mento nos fundos e 
na frente, com energia 
trifásica, inclusive com 
dispositivo para aco-
plagem de caminhões 
frigoríficos, visto que 
é o único na cidade 
que oferece esse ser-
viço para caminhões 
câmara frias. Escritura 
Pública. Mas aceita 
proposta, Interessados 
tratar diretamente com 
o proprietário, Senhor 
Guerra no Cel. Claro 
nº. 69-9238-9235 ou 
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Pregão Eletrônico

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º003/2012

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guapo-
ré 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 ME-
NOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto 
a: Aquisição de Maquinas e Equipamentos 
Rodoviários.

  
INTERESSADO: Secretaria Municipal de 

Agricultura.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 

Nº.0812/2012
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 24/05/2012 AS 09:00 HORAS .
d) VALOR GLOBAL: R$ - 580.000,00(quinhen-

tos e oitenta mil reais)
e) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Li-

citação, 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, 08 de Maio de 
2012.

______________________
Suely Marques Santos

Pregoeiro Ofi cial  
Port.609/2011

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 209/SEMSAU/2012, que originou 
a Carta Convite nº 20/CPLM/2012, conforme pre-
ceitua a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis 
Federais nº 8.883/94 e 9.648/98, que tem por objeto 
Aquisição de peças e serviços de informática, para 
atender as necessidades gerais da Secretaria Munici-
pal de Saúde, solicitado pela Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSAU, e ADJUDICA o referido objeto 
a empresa: SIDNEY DA SILVA FERREIRA – ME, 
no valor total de R$ 17.095,00 (Dezessete mil e 
noventa e cinco). 

Publique-se.

Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a 
emissão de Nota de Empenho e posteriores elaboração 
de contrato na forma da minuta.

Costa Marques-RO, 24 de Abril de 2012.
_________________________

Jacqueline Ferreira Góis
Prefeita Municipal

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita do Município de Costa Marques, Estado 
de Rondônia, no uso de suas atribuições, e conside-
rando o parecer favorável, HOMOLOGA o proce-
dimento licitatório constante do Processo Adminis-
trativo nº 556/SEMASC/2012, que originou a Carta 
Convite nº 22/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 Serviços de 
confecção e recuperação de moveis, para atender as 
instalações da sede da Secretaria Municipal de Ação 
Social e da extensão no distrito de São domingos do 
Guaporé, solicitado pela Secretaria Municipal de 
Ação Social e Cidadania – SEMASC, e ADJUDICA 
o referido objeto a empresa: JC HUMANIA COM 
DE MOVEIS – ME, no valor total de R$ 12.902,00 
(Doze mil e novecentos e dois reais). 

Publique-se.

Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a 
emissão de Nota de Empenho e posteriores elaboração 
de contrato na forma da minuta.

Costa Marques-RO, 07 de Maio de 2012.
________________________

Jacqueline Ferreira Góis
Prefeita Municipal

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita do Município de Costa Marques, Estado 
de Rondônia, no uso de suas atribuições, e conside-
rando o parecer favorável, HOMOLOGA o proce-
dimento licitatório constante do Processo Adminis-
trativo nº 288/SEMASC/2012, que originou a Carta 
Convite nº 24/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 compra de 
material de expediente, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, 
em atividades desenvolvidas com idosos e crianças 
de 0 a 06 de idade do município de Costa Marques, 
Distrito de São Domingos e Forte Príncipe da Beira. 
Solicitado pela Secretaria Municipal de Ação Social 
e Cidadania do Município de Costa Marques – RO, 
e ADJUDICA o referido objeto a empresa: NEW 
COMPANY INFORMATICA - ME, no valor total 
de R$ 21.452,02(Vinte e um mil e quatrocentos e 
cinqüenta e dois reais e dois centavos)

Publique-se.

Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a 
emissão de Nota de Empenho e posteriores elaboração 
de contrato na forma da minuta.

Costa Marques-RO, 07 de Maio de 2012.

_________________________
Jacqueline Ferreira Góis

Prefeita Municipal

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

A prefeita do Município de Costa Marques, Estado 
de Rondônia, no uso de suas atribuições, e conside-
rando o parecer favorável, HOMOLOGA o procedi-
mento licitatório constante do Processo Administra-
tivo nº 061/SEMOSP/2012, que originou o Pregão 
Presencial nº 30/CPLM/2012, conforme preceitua 
a Lei 10.520/2002, com o Decreto Municipal nº 889/
GAB/2011, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 
8.666/93, e Lei Complementar 123/2006, que tem por 
objeto a Aquisição de pneus, câmaras e Protetores, 
visando atender as maquinas pesadas e caminhões 
caçamba da frota municipal, solicitado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, 
o referido objeto a empresa: TOP CAR PNEUS E 
ACESSORIOS LTDA - ME, no valor total de R$ 
139.579,40 (Cento e trinta e nove mil, e quinhentos e 
setenta e nove reais e quarenta centavos).

Publique-se.

Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a 
emissão de Nota de Empenho e posterior elaboração 
de contrato na forma da minuta.

Costa Marques-RO, 09 de Março de 2012.
________________________________

Jacqueline Ferreira Gois
Prefeita Municipal

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

A prefeita do Município de Costa Marques, Estado 
de Rondônia, no uso de suas atribuições, e consideran-
do o parecer favorável, HOMOLOGA o procedimen-
to licitatório constante do Processo Administrativo 
nº 022/SEMECEL/2012, que originou o Pregão 
Presencial nº 037/CPLM/2012, conforme preceitua 
a Lei 10.520/2002, com o Decreto Municipal nº 889/
GAB/2011, e subsidiariamente, com a Lei Federal 
nº 8.666/93, e Lei Complementar 123/2006, que tem 
por objeto Serviço de limpeza e manutenção de ar 
condicionado e central de ar, visando atender as 
escolas da rede municipal de ensino, solicitado pela 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, 
e Lazer, o referido objeto a empresa: PORTAL DO 
VALE COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
CONTRUÇÃO LTDA – ME, no valor total de R$ 
13.750,00 (Treze mil e setecentos e cinqüenta reais).

Publique-se.

Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a 
emissão de Nota de Empenho e posterior elaboração 
de contrato na forma da minuta.

Costa Marques-RO, 24 de Abril de 2011.
________________________________

Jacqueline Ferreira Gois
Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2012

DO OBJETO: Aquisição de peças para computa-
dores. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente 
Médici/RO. DATA DE ABERTURA: 23 de Maio 
de 2012. LOCAL: Sala de reunião da CPLM, no 
prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida 
São João Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/
RO. HORÁRIO: Abertura da Proposta 09:00 hs. IN-
FORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL: 
(69)3471-2551 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou 
www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2012

DO OBJETO: A presente licitação tem como 
Objeto a contratação de empresa (locação de tendas, 
incluindo montagem e desmontagem). ÓRGÃO: 
Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. DATA 
DE ABERTURA: 28 de Maio de 2012. LOCAL: 
Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 
1613, Centro–Presidente Médici/RO. HORÁRIO: 
Abertura da Proposta 09:00 hs. INFORMAÇÕES 
E/OU RETIRADA DO EDITAL: (69)3471-2551 
ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presi-
dentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
A Empresa CONSTRUTORA JOÃO DE BAR-

RO LTDA., devidamente inscrita no CNPJ/MF 
02.364.224/0001-52, tendo seu empreendimento 
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM EURO-
PA, localizado à Linha 627, Km 02, s/n – Setor 
08, no Município e Comarca de Jaru, Estado 
de Rondônia, torna público que requer junto ao 
COLMAM/SEDAM a Licença Prévia para a 
atividade de CONJUNTO HABITACIONAL. 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A Empresa CONSTRUTORA JOÃO DE BAR-

RO LTDA., devidamente inscrita no CNPJ/MF 
02.364.224/0001-52, tendo seu empreendimento 
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM EUROPA, 
localizado à Linha 627, Km 02, s/n – Setor 08, no 
Município e Comarca de Jaru, Estado de Rondônia, 
torna público que requer junto ao COLMAM/SE-
DAM a Licença de Instalação para a atividade de 
CONJUNTO HABITACIONAL.

 PEDIDO DA LICENÇA DE AQUICULTURA
 EU, SEBASTIÃO FERREIRA INSCRITO NO 

CPF: 112.794.782-68, VENHO POR MEIO DESTE 
REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE LI-
CENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MUNI-
CÍPIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  84 LOTE 13 
GLEBA 02 , ZONA RURAL.

(RENOVAÇÃO)
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

 AMBIENTAL – CRA
A Empresa PAS PROJETO, ASSESSORIA E 

SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF Sob o nº 
08.593.703/0001-82 e INSC. EST. nº: 00000001758705, 
situada a Rua Vilagran Cabrita nº 1015 (Anexo I - Fren-
te), Fone/Fax (69) 3421-1327, município de  Ji-Paraná 
(RO), “Torna Público” que requereu junto a COLMAM/
SEDAM, a renovação do CRA - CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL, para a atividade 
prestadora de serviços de elaboração de projetos nas áre-
as (Engenharia Civil, Elétrica, Sanitária, Regularização 
Fundiária, Engenharia em Segurança do Trabalho), bem 
como  Serviços de engenharia, construção civil, edifi -
cações (industriais, comerciais e residenciais), e outras 
descritas na Certidão Simplifi cada da Junta Comercial 
do Estado de Rondônia – JUCER.       Ji-Paraná/RO, 08 
de maio de 2012.

Fabio Júnior de Souza
Sócio-Administrador

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr SALVADOR JOSÉ DE ARAUJO, inscrita 

no CPF do MF sob o nº 035.768.842-20, torna públi-
co 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 37, KM 16, LOTE 
28, GLEBA 12-B, Município de Teixeirópolis - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr SALVADOR JOSÉ DE ARAUJO, inscrita 

no CPF do MF sob o nº 035.768.842-20, torna públi-
co 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 80, Km 16, 
Lote 2, Gleba 18, Município de Teixeirópolis - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr SALVADOR JOSÉ DE ARAUJO, inscrita 

no CPF do MF sob o nº 035.768.842-20, torna públi-
co que requereu junto ao Departamento de Controle 
de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a LO (Licença de Ope-
ração) para exploração da atividade de piscicultura 
em sua propriedade localizada na Linha 80, Km 16, 
Lote 2, Gleba 18, Município de Teixeirópolis - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr SALVADOR JOSÉ DE ARAUJO, inscrita 

no CPF do MF sob o nº 035.768.842-20, torna públi-
co 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 Teixeirópolis - RO.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

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 452/SEMAGRI/2012, que originou 
o Pregão Presencial nº 28/CPLM/2012, conforme 
preceitua a Lei 10.520/2002, com o Decreto Munici-
pal nº 889/GAB/2011, e subsidiariamente, com a Lei 
Federal nº 8.666/93, e Lei Complementar 123/2006, 
que tem por objeto a Aquisição de quatro maquinas 
benefi ciadora de arroz, acoplada a motor estacio-
nário monocilíndrico combustão a diesel, visando 
o atendimento das associações de produtores rurais 
do município, com recursos do Contrato de Repasse 
nº 241.250-16/2007/MDA/CAIXA, e contrapartida 
do município, solicitado pela Secretaria Municipal 
de Agricultura, o referido objeto a empresa: RO-
DRIGUES & LIMA LTDA - ME, no valor total de 
R$ 30.496,00 (Trinta mil quatrocentos e noventa 
e seis reais).

Publique-se.

Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a 
emissão de Nota de Empenho e posterior elaboração 
de contrato na forma da minuta.

Costa Marques-RO, 07 de maio de 2012.
______________________
Jacqueline Ferreira Gois

Prefeita Municipal

com o Vicente Corretor 
no Tel. Fixo: 69-3412-
2142.

T R _ 0 1 6 _ 1 1 _
ALV_RO - Vendem-se 
28 terrenos em Alvora-
da do Oeste, com me-
didas diversas:, sendo 
- 8 terrenos 10X50, 
na QD.34 – ST.02, 4 

terrenos com a fren-
te para a Rua Carlos 
Gomes e 4 terrenos 
com frente para a Rua 
Osvaldo Cruz. - 8 ter-
renos 10X50, na QD. 
44 – ST.02, 4 terre-
nos com frente para a 
Rua Carlos Gomes e 
4 terrenos com frente 
para a Av. Sargento 

M. N. Vaz - 4 terrenos 
12X30, na QD.44 – 
ST.02, Frente para a 
Av. Independência - 4 
terrenos 12X30, na 
QD.64 – ST.02, Frente 
para a Rua Osvaldo 
Cruz - 2 terrenos de 
esquina 14X30 ,  na 
QD.54 – ST.02, frente 
para a Av. Indepen-

dência. - 2 terrenos 
de esquina 14X30, na 
QD.44 – ST.02, frente 
para a Av. Independên-
cia. Vendem-se os ter-
renos separadamente. 
Todos fi cam no Bairro 
APAE. Aceita Propos-
ta, falar pelos telefo-
nes,  69-3412-2142 ou 
69-8488-0022.


