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PREGÃO PRESENCIAL Nº: 61/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através 
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 
17 de 2012, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
unitário por item. Objeto- Aquisição de bicos injetores 
e serviços de troca de bico injetores, nos quantitativos 
descritos no Edital, para atender a caçamba placa NDE 
5765, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos. Processo Administrativo 
nº 1855/2012. A abertura será realizada no dia 18 de 
julho de 2012 às 09h:00. O Edital encontrar-se-á a 
disposição dos interessados no site www.alvorada-
dooeste.ro.gov.br, bem como na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste - RO, Av. 
Marechal Deodoro, 4695, Bairro Centro, de Segunda à 
Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente 
das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações 
através do telefone (69) 3412-2647. 

Alvorada do Oeste/RO, 05 de julho de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 62/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através da 
Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 17 de 
2012, torna público que realizará Licitação na modali-
dade Pregão Presencial, tipo menor preço unitário por 
item. Objeto- Aquisição de óleos lubrifi cantes, óleos 
hidráulicos e fi ltros, nos quantitativos descritos no 
Edital, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos. Processo Administrativo 
nº 1171/2012. A abertura será realizada no dia 18 de 
julho de 2012 às 10h:30. O Edital encontrar-se-á a 
disposição dos interessados no site www.alvorada-
dooeste.ro.gov.br, bem como na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste - RO, Av. 
Marechal Deodoro, 4695, Bairro Centro, de Segunda à 
Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente 
das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações 
através do telefone (69) 3412-2647. 

Alvorada do Oeste/RO, 05 de julho de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/2012

DO OBJETO: Aquisição de materiais permanentes. 
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/
RO. DATA DE ABERTURA: 19 de julho 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. 080/2012

DO OBJETO: Aquisição de materiais permanen-
tes. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente 
Médici/RO. DATA DE ABERTURA: 19 de julho 
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 11:00 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. 081/2012

DO OBJETO: Contratação de empresa para ela-
boração de projeto de exposição itinerante; execução 
de projeto expografi co itinerante; criação de web 
site; serviços de fotografar os sítios arqueológicos e 
impressão de fotografi as para execução do programa 
de apoio a difusão do conhecimento arqueológico 
intitulado “Divulgação do Patrimônio Arqueológico 
da Região Centro-Leste de Rondônia”. ÓRGÃO: 
Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. DATA 
DE ABERTURA: 20 de julho 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

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2012

DO OBJETO: Aquisição de medicamentos (Man-
dado de Segurança). ÓRGÃO: Prefeitura Municipal 
de Presidente Médici/RO. DATA DE ABERTURA: 
20 de julho de 2012. LOCAL: Sala de reunião da 
CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada 
na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro–Presi-
dente Médici/RO. HORÁRIO: Abertura da Proposta 
11:00 hs. INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA 
DO EDITAL: (69)3471-2551 ou cpl@presidente-
medici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.
br/licitacoes.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2012

DO OBJETO: Aquisição de materiais odontoló-
gicos. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente 
Médici/RO. DATA DE ABERTURA: 24 de julho 
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 PRORROGAÇÃO
MODALIDADE: CARTA 

CONVITE Nº. 04/2012/PMC

A Prefeitura Municipal de Castanheiras – RO torna 
público para conhecimento de todos os interessados que 
foi prorrogada a licitação que fará realizar no dia 04 de 
julho de 2012 as 12h00min, para o dia 11 de julho de 2012 
as 09h00min, na sala de reunião da comissão permanente 
de licitação-CPLM-O situado na avenida jacarandá nº100 
nesta cidade de castanheiras/RO. Licitação na modalidade 
de carta convite nº04/2012, proc. Administrativo 284/
Semosp/2012, OBJETO: Contratação de empresa para 
realizar serviços de recuperação de estradas vicinais 
com serviços de conformação de plataforma, limpeza 
lateral e revestimento primário parcial, objeto do con-
vênio nº. 036/12/GJ/DER-RO fi rmado entre o Estado 
de Rondônia e o Município de Castanheiras - Ro.   O 
edital e seus anexos poderão ser adquiridos, na sala da 
CPLM-O, junto ao pregoeiro, em dias úteis no horário 
das 07h30min as 13:30min, no endereço Av. jacarandá 
nº100. Castanheiras 04 de julho de 2012.

PAULO ROBERTO ALVES MACHADO
 PRESIDENTE DA CPL-MO

AVISO DE PRORROGAÇÃO
MODALIDADE: CARTA 

CONVITE Nº. 05/2012/PMC

A Prefeitura Municipal de Castanheiras – RO torna 
público para conhecimento de todos os interessados que 
foi prorrogada a licitação que fará realizar no dia 05 de 
julho de 2012 as 09h00min, para o dia 11 de julho de 2012 
as 11h00min, na sala de reunião da comissão permanente 
de licitação-CPLM-O situado na avenida jacarandá nº100 
nesta cidade de castanheiras/RO. Licitação na modalidade 
de carta convite nº05/2012, proc. Administrativo 285/
Semosp/2012, OBJETO: Contratação de empresa para 
realizar serviços de recuperação de estradas vicinais 
com serviços de conformação de plataforma, limpeza 
lateral e revestimento primário parcial, Objeto do 
Convênio nº. 037/12/GJ/DER-RO fi rmado entre o Es-
tado de Rondônia e o Município de Castanheiras - Ro.   
O edital e seus anexos poderão ser adquiridos, na sala da 
CPLM-O, junto ao pregoeiro, em dias úteis no horário das 
07h30min as 13:30min, no endereço Av. jacarandá nº100. 
Castanheiras 04 de julho de 2012.

PAULO ROBERTO ALVES MACHADO
 PRESIDENTE DA CPL-MO

AVISO DE PRORROGAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

43/2012/PMC

A Prefeitura Municipal de Castanheiras – RO torna 
público para conhecimento de todos os interessados 
que foi prorrogada a licitação que realizar no dia 05 
de julho de 2012 as 09h00min, para o dia 10 de julho 
de 2012 as 09h00min, na sala de reunião da comissão 
permanente de licitação-CPLM-O situado na ave-
nida jacarandá nº100 nesta cidade de Castanheiras/
RO. Licitação na modalidade de Pregão Presencial 
nº43/2012, Proc. Administrativo 266/Semec/2012, 
objeto: Aquisição materiais de construção para a 
reforma e adequação do Centro Cultural, Biblio-
teca Municipal. O edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos, na sala da CPLM-O, junto ao pregoeiro, 
em dias úteis no horário das 07h30min as 13:30min, 
no endereço av. jacarandá nº100. Castanheiras 04 de 
julho de 2012.

PAULO ROBERTO ALVES MACHADO
 PRESIDENTE DA CPL-MO

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2012

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 a Secretaria Municipal de 
Trabalho e Ação Social – Aquisição materiais 
permanentes (caixa de som, microfone sem fi o, 
câmera digital, fogão, refrigerador balcão bebe-
douro e cadeiras plásticas). Processo Administra-
tivo nº 811/2012. Data para inicio de recebimento 
de propostas: às 08:00 do dia  09/07/2012; abertura 
de proposta e inicio da sessão de disputa: às 10:00 
do dia 20/07/2012 (horário de Brasília); valor 
estimado da contratação R$ 12.771,94, 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, 05 de Julho de 2012.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2012

A Prefeitura Municipal de Mirante da Serra 
– RO torna público que realizará Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Pre-
ço 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 
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos – Aquisição de 01 (um) veículo tipo cami-
nhão caçamba basculante 0km, com potência 
mínima de 150 CV. Processo Administrativo 
nº 795/2012. Data para inicio de recebimento de 
propostas: às 08:00 do dia  09/07/2012; abertu-
ra de proposta e inicio da sessão de disputa: às 
10:00 do dia 19/07/2012 (horário de Brasília); 
valor estimado da contratação R$ 180.000,00, 
local www.bll.org.br. Informações Complemen-
tares: 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, 05 de Julho de 2012

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO:  20 DIAS

                                                     
 A Comissão de Sindicância Administrativa institu-

ída pela Portaria nº 252/GAB/PMPM/2012, de 28 de 
maio de 2012, ciente pela Comissão em 12.06.2012, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são con-
feridas e etc, FAZ SABER ao servidor o Senhor 
AMILTON PEREIRA ALVES, matrícula nº 000889, 
admitido em 28.04.1994 no cargo de Operador de Má-
quinas Pesadas, carga horária de 40 horas semanais, 
lotado na Secretaria Municipal de Administração e 
Regularização Fundiária - SEMARF, que ante a cons-
tatação de Abandono do Cargo/Emprego Público, 
foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar 
nº 674/2012,  por ter infringido, em tese, o previsto 
nos artigos 40, inciso I;  41, parágrafo único, inciso IV;  
43, inciso III; 150, inciso III; 155, inciso II e 161, todos 
da Lei Municipal nº 1396/2008 - Estatuto do Servidor 
Público do Município de Presidente Médici/RO.                                                 

FAZ SABER, também, que em razão de não ter sido 
encontrado para a Citação Pessoal, a fi m de tomar co-
nhecimento da denúncia, ser interrogado e apresentar 
Defesa no prazo de dez (10) dias, por estar residindo 
em lugar incerto e não sabido, com base no artigo 185 
da Lei Municipal nº 1396/2008 - Estatuto do Servi-
dor Público do Município de Presidente Médici/RO, 
fi ca pelo presente EDITAL, CITADO a comparecer 
na sala da Secretaria Municipal de Administração e 
Regularização Fundiária - SEMARF, localizada nas 
dependências da Prefeitura do Município de Presi-
dente Médici/RO, de segunda à sexta-feira, das 07:30 
às 13:30 horas, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar 
da publicação deste. Fica ciente, também, de que o 
Processo Administrativo terá o rito estabelecido pela 
Lei Municipal nº 1396/2008 - Estatuto do Servidor 
Público do Município de Presidente Médici/RO, e 
que, não comparecendo no prazo estipulado ser-lhe-á 
designado um Defensor Dativo, para no prazo de dez 
(10) dias, a contar da ciência da nomeação apresentar 
Defesa. E para que não alegue ignorância, foi expe-
dido o presente Edital.

                                        
Presidente Médici/RO, 03 de julho de 2012.

_______________________________
JOSÉ ISIDÓRIO DOS SANTOS

Presidente
___________________________

GERLINDA PROCHNOW
Membro

____________________________________
GRIMOALDO BARRETO BOTELHO

Membro 



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 pas-
to, cercada com 12 fi os de 
arame liso e com 3 divisões 
de pasto, todas com água 
“ótima para criação de car-
neiros ou cabritos”. Tulha 
medindo 3X4, represa, 
casa de madeira, coberta 
com telha de barro medin-
do 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 pasta-
gens., e mais de 6.000 alq. 
intocáveis e com madeira 
nativa. 4.000 alq. em Es-
critura 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 pe-
ões; 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 ou-
tros. Valor total da fazenda 
com porteira fechada – . 
Valor somente da fazen-
da. 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 Defi nitivo. 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 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 constru-
ção. 4 quartos, 3 banheiros, 
3 salas, dispensa e cozinha 
muito grande. área em 
formato de “L”. Energia tri-
fásica, 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 
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 co-
berta com telha, 2 quartos 
e uma sala, piso em cerâ-
mica, e outra de madeira 
com 3 quartos, 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. 

C ó d _ F Z _ 0 0 8 _ 1 0 _
SER_RO - Vende-se fa-
zenda 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 alvenaria inaca-
bada, 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, loca-
lizada 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-

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, sexta-feira, 6 de julho de 2012 - Correio Popular6 Este é o mundo automanifestação.

COMUNICADO

A empresa Transeguro Transporte de Valores e 
Vigilância Ltda, está recebendo currículos para 
contratação de pessoas portadoras de defi ciência e 
benefi ciários reabilitados, para compor seu quadro 
de funcionários. Os interessados poderão encami-
nhar o currículo para o email: jpr.rh@protege.com.
br e/ou entregar no endereço Rua Aluízio Ferreira, 
nº 218, Centro.

Ji-Paraná – RO, 04 julho de 2012.

ALUGUEL

Aluga-se uma ótima residência, em 
alvenaria, toda murada, com interfone, 
3 quartos, sendo uma suíte, wc social, 
sala grande, cozinha, na Avenida Ara-
caju, 1864-fundos. Interessados tratar 
pelos fones 8409-17135 e 9984-2528.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012

O Pregoeiro do Município de Mirante da Serra 
- RO torna público para conhecimento dos inte-
ressados 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 nos veículos da 
SEMOSP, conforme especifi cações, quantitati-
vos e condições constantes nos anexos do edital, 
partes integrantes e inseparáveis do mesmo. A 
sessão de abertura desta sessão será no dia 19 de 
Julho 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 820/
SEMOSP/2012, valor estimado da contratação 
R$ 66.357,05. 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 pró-
pria sala da CPL ou pelo telefone n.º (0**69) 
3463-2244.

Mirante da Serra, 05 de Julho de 2012.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012

O Pregoeiro do Município de Mirante da Ser-
ra - RO torna público para conhecimento dos 
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO 
sob a modalidade Pregão Presencial, tipo “Me-
nor Preço”, sob o regime de execução indireta, 
por empreitada por preço unitário, concernente 
á Aquisição de material para construção, 
conforme especifi cações, quantitativos e con-
dições constantes nos anexos do edital, partes 
integrantes e inseparáveis do mesmo. A sessão 
de abertura desta sessão será no dia 19 de Ju-
lho de 2012 às 10:00 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 782/
SEMECE/2012, valor estimado da contratação 
R$ 14.730,24. 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 pró-
pria sala da CPL ou pelo telefone n.º (0**69) 
3463-2244.

Mirante da Serra, 05 de Julho de 2012.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa C F MORALES, inscrita no nº CNPJ 
nº 07.116.957/0001-86, com endereço à Rua Sena 
Madureira, 1215 – Bairro Riachuelo – Ji-Paraná - RO, 
torna público que requereu junto à SEDAM (Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Ambiental), na 
COLMAM – Coordenadoria de Licenciamento e 
Monitoramento Ambiental, o pedido da renovação 
da sua LO - Licença de Operação para a atividade de 
fabricação de artefatos de chumbo.

AVISO 
CONCORRENCIA Nº. 001/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 Nº. 462/SEMUSA/2012

A Comissão Permanente de Licitação do Município 
de Presidente Médici – RO. Comunica aos interes-
sados que todas as empresas foram inabilitadas no 
referido certame, estando, portanto aberto o prazo 
de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação, Conforme previsto na lei 8666/93 
art. 48 § 3. INFORMAÇÕES E COPIA DA ATA: 
(69)3471-2551 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou 
www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

Presidente Médici/RO, 05 de julho de 2012.

Ivo Ferreira Machado
Presidente da CPLM.

-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 cerca-
dos 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 casas 
para funcionários. Energia 
da CERON. Três retiros, 
todos com curral e casa. 
Almoxarifado, barracão 
p/ oficina, garagem, es-
critório em alvenaria, bar-
racão 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 pas-
to, todos com água e 400 
alq. ainda virgem, curral 
com 8 divisões, casa sede 
simples em madeira, me-
dindo 8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 
Interessados entrar em con-
tato pelo 9954-1016.

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se fa-
zenda em Costa Marques, 
com 1.270 alq., com 500 
alq. formados em pasta-
gem, 8 divisões todas com 
água. área de mata, ainda 
virgem, com toda madeira 
e perfeitamente apropria-
da para se fazer um ou 
mais projetos de mane-
jo. 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 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 pasto, curral 
de 40 X 40, tulha de 4 X 4 
coberta com eternit. casa 
de madeira de 6 X 8, mais 
uma área em formato de L, 
coberta com telha de barro 
e piso queimado, 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro sani-
tário piso queimado. Água 
de poço, e energia própria.

Cód_ST_044_11_CAC_
RO - Vende-se sitio locali-
zado 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 cultivos, represa e 
córrego, água potável de 
poço e energia bifásica. – 
Pagamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 
alq. todos formados, em 
Machadinho do Oeste 
, com 2 divisões todas 
cercadas e com água. 1 
remanga de 30x30, curral 
coberto, casa de madeira 

coberta de eternit de 7X7. 
3 represas, 500 pés de 
cafés no quintal e pomar 
com grande variedade de 
arvores frutíferas. Valor 
R$ 100.000,00. Mas, acei-
ta proposta, inclusive de 
pagamento. 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 repartições, algumas 
com água e vários lugares 
para represas, um rio que 
nasce das nascentes da mata 
e atravessa o sitio, sendo 
18 alq. de mata. 2 casas 
de madeira coberta com 
telhinha de barro, cercada. 
Aceita proposta. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

INFORMATIVO DE CANCELAMENTO

Fomos informados na manhã do dia 
05 de Julho que por motivos de saúde, o 
Palestrante Dr. Ozires Silva, não poderá 
comparecer em Ji-Paraná.

Portanto, se faz necessário o adiamento 
(em data a ser marcada) do evento relacio-
nado aos 10 anos da Unicred Ji-Paraná, que 
aconteceria no dia 06 de Julho (sexta-feira) 
no Partenon.

Expressamos sinceros pesares em não po-
der realizar o evento, pelas circunstâncias 
imprevistas. 

Pedimos imediatas desculpas e agradece-
mos aos que apoiaram desde o início.

 
Saudações Cooperativistas 

Atenciosamente,

João Ricardo Bordin
Edgardo Franco 

Uelton Amorim Araújo


