
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 Escri-
tura Pública e 5.000 alq. em 
processo de usucapião com 
a Posse Mansa desde 1.985. 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, sábado e domingo, 21 e 22 de julho de 2012 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

A 230 km de Ji-Paraná, tem 
85 repartições de pasto, 
todas com água; pista de 
pouso para avião de peque-
no 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 fe-
chada – . Valor somente da 
fazenda. Aceita-se propos-
ta, 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 
fi os, 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 
Definitivo. Valor é Dois 
Milhões, incluindo 100 

cabeças de gado e mais 
um trator da Marca Val-
met. 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 me-
nos 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 tele-
fone fi xo: 69-3412-2142.
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DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O Sr. Milton Moronga, inscrito no CPF do MF sob 

o n.º 725.592.258-91, com endereço à Av Porto Velho, 
1470, Centro, Município de Presidente Médici (RO), 
comunica o extravio de uma Nota Fiscal de Produtor 
Rural de numero 0000001, com as 04 vias.

PEDIDO LICENÇA DE AQUICULTURA
 EU, REGINALDO BRAZ MORAIS CPF: 

662,878.982-91  VENHO POR MEIO DESTE 
REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE 
PISCICULTURA LOCALIZADO NA A LINHA 202 
LOTE 96 GLEBA 27, ZONA RURAL, VALE DO 
PARAÍSO - RO.

PEDIDO LICENÇA DE AQUICULTURA
 EU, AGENILSON ALVES MARTINS CPF: 

716.316.402-59  VENHO POR MEIO DESTE 
REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE 
PISCICULTURA LOCALIZADO NA  LINHA 200 
LOTE 36 GLEBA 26, ZONA RURAL, VALE DO 
PARAÍSO - RO.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

O Instituto de Previdência Municipal de São Miguel 
do Guaporé – RO, através do Decreto nº 2824/GAB/
PMSMG/2010 e de seu PREGOEIRO, designada 
pela portaria nº 728/CPL/2011, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará na forma 
do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto 
Municipal nº 2613/PMSMG/2009, que se encontra au-
torizado através do processo nº 043/IPMSMG/2012, 
a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 002/2012, tendo a fi nalidade: Con-
tratação de Médico para efetuar Laudos Periciais, para 
atender as Necessidades do Instituto de Previdência 
de São Miguel do Guaporé-RO. Valor Estimado R$ 
- 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais), conforme 
especifi cações constantes no Edital, Data de Abertura: 
02/08/2012 as 08h00min horas, no endereço AVENI-
DA SÃO PAULO, 1490, Prefeitura Municipal de São 
Miguel do Guaporé. O ato convocatório e todos os 
elementos integrantes encontram-se disponível para 
consulta, na sala da CPL. E sua aquisição poderá 
ser feita de segunda a sexta feira das 07h00min as 
13h00min ou pelo e-mail: pregaosmg@hotmail.com, 
mediante requerimento. Maiores informações serão 
prestado na sala da CPL em horário de expediente ou 
pelos telefones 069-3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 20 de Julho de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guapo-
ré – RO, através de seu PREGOEIRO, designada 
pela portaria nº 728/CPL/2011, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará na forma 
do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto 
Municipal nº 2613/PMSMG/2009, que se encontra 
autorizado através do processo nº 568/SAÚDE/2012, 
a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 101/2012, tendo a finalidade: 
Despesas com Aquisição de Peças e Serviços de 
Mão de Obras, para Atender as Necessidades do 
Veiculo Ranger NEF 0330, Pertencente a Secretaria 
Municipal de Saúde. Valor Estimado R$ - 12.606,70 
(Doze Mil, Seiscentos e Seis Reais e Setenta Centa-
vos), conforme especifi cações constantes no Edital, 
Data de Abertura: 02/08/2012 as 10h00min horas, no 
endereço AVENIDA SÃO PAULO, 1490, Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Guaporé. O ato convo-
catório e todos os elementos integrantes encontram-
-se disponível para consulta, na sala da CPL. E sua 
aquisição poderá ser feita de segunda a sexta feira das 
07h00min as 13h00min ou pelo e-mail: pregaosmg@
hotmail.com, mediante requerimento. Maiores infor-
mações serão prestado na sala da CPL em horário de 
expediente ou pelos telefones 069-3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 20 de Julho de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guapo-
ré – RO, através de seu PREGOEIRO, designada 
pela portaria nº 728/CPL/2011, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará na forma 
do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto 
Municipal nº 2613/PMSMG/2009, que se encontra 
autorizado através do processo nº 536/SEMTRAS 
/2012, a realização de licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº 102/2012, tendo a fi nalidade: 
Despesas com Aquisição de Material de Expediente 
e Outros, para Atender as Necessidades da Secre-
taria Municipal de Trabalho e Ação Social. Valor 
Estimado R$ - 16.334,99 (Dezesseis Mil, Trezentos 
e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos), 
conforme especifi cações constantes no Edital, Data de 
Abertura: 03/08/2012 as 08h00min horas, no endereço 
AVENIDA SÃO PAULO, 1490, Prefeitura Municipal 
de São Miguel do Guaporé. O ato convocatório e todos 
os elementos integrantes encontram-se disponível 
para consulta, na sala da CPL. E sua aquisição poderá 
ser feita de segunda a sexta feira das 07h00min as 
13h00min ou pelo e-mail: pregaosmg@hotmail.com, 
mediante requerimento. Maiores informações serão 
prestado na sala da CPL em horário de expediente ou 
pelos telefones 069-3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 20 de Julho de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – 
RO, através de seu PREGOEIRO, designada pela porta-
ria nº 728/CPL/2011, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará na forma do disposto 
na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 
e alterações posteriores e Decreto Municipal nº 2613/
PMSMG/2009, que se encontra autorizado através 
do processo nº 666/SEMED/2012, a realização de 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº 103/2012, tendo a finalidade: Despesas com 
Aquisição de Gêneros Alimentícios  e de Consumo, 
para Atender as Necessidades dos Jogos Escolares 
Municipais, Através da Secretaria Municipal de 
Educação. Valor Estimado R$ - 5.970,27 (Cinco Mil, 
Novecentos e Setenta Reais e Vinte e Sete Centavos), 
conforme especifi cações constantes no Edital, Data de 
Abertura: 03/08/2012 as 10h00min horas, no endereço 
AVENIDA SÃO PAULO, 1490, Prefeitura Municipal 
de São Miguel do Guaporé. O ato convocatório e to-
dos os elementos integrantes encontram-se disponível 
para consulta, na sala da CPL. E sua aquisição poderá 
ser feita de segunda a sexta feira das 07h00min as 
13h00min ou pelo e-mail: pregaosmg@hotmail.com, 
mediante requerimento. Maiores informações serão 
prestado na sala da CPL em horário de expediente ou 
pelos telefones 069-3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 20 de Julho de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – 
RO, através de seu PREGOEIRO, designada pela por-
taria nº 728/CPL/2011, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará na forma do disposto 
na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 
e alterações posteriores e Decreto Municipal nº 2613/
PMSMG/2009, que se encontra autorizado através do 
processo nº 632/SEMTRAS /2012, a realização de 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
104/2012, tendo a fi nalidade: Despesas com Aquisição 
de Gêneros Alimentícios e de Limpeza, para Atender 
as Necessidades do CRAS, Através da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Ação Social. Valor Estimado 
R$ - 15.995,30 (Quinze Mil, Novecentos e Noventa e 
Cinco Reais e Trinta Centavos), conforme especifi cações 
constantes no Edital, Data de Abertura: 06/08/2012 as 
08h00min horas, no endereço AVENIDA SÃO PAULO, 
1490, Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé. 
O ato convocatório e todos os elementos integrantes 
encontram-se disponível para consulta, na sala da CPL. 
E sua aquisição poderá ser feita de segunda a sexta feira 
das 07h00min as 13h00min ou pelo e-mail: pregaos-
mg@hotmail.com, mediante requerimento. Maiores 
informações serão prestado na sala da CPL em horário 
de expediente ou pelos telefones 069-3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 20 de Julho de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guapo-
ré – RO, através de seu PREGOEIRO, designada 
pela portaria nº 728/CPL/2011, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará na forma 
do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto 
Municipal nº 2613/PMSMG/2009, que se encontra au-
torizado através do processo nº 677/SEMADF /2012, 
a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 105/2012, tendo a finalidade: 
Despesas com Aquisição de Material Permanente, 
para Atender as Necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Fazenda. Valor Estimado 
R$ - 8.100,00 (Oito Mil e Cem Reais), conforme 
especifi cações constantes no Edital, Data de Abertura: 
06/08/2012 as 12h00min horas, no endereço AVENI-
DA SÃO PAULO, 1490, Prefeitura Municipal de São 
Miguel do Guaporé. O ato convocatório e todos os 
elementos integrantes encontram-se disponível para 
consulta, na sala da CPL. E sua aquisição poderá 
ser feita de segunda a sexta feira das 07h00min as 
13h00min ou pelo e-mail: pregaosmg@hotmail.com, 
mediante requerimento. Maiores informações serão 
prestado na sala da CPL em horário de expediente ou 
pelos telefones 069-3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 20 de Julho de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2012

PROCESSO Nº 1072/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO 
por meio de seu Pregoeiro, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar, na 
forma da Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
889/GAB/2011, Pregão Presencial nº 04/2012, tipo 
menor preço por item, tem por objeto à Aquisição 
de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza, 
visando atender as necessidades da Unidade Mista de 
Saúde, Posto de Saúde do Distrito de São Domingos 
e Departamento de Endemias - FUNASA, solicitado 
pela Secretaria Municipal de Saúde. A abertura dos 
envelopes e início da Sessão Pública será às 10:00 
horas (horário local) do dia 03/08/2012, na sala de 
Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Costa 
Marques/RO – Av. Chianca, 1381 - Centro. A cópia 
do Edital do Pregão e seus anexos, estará disponível 
aos interessados no e-mail cplm_cm@hotmail.com 
e na Sala da Comissão de Permanente de Licitação 
desta Prefeitura em dias úteis, no horário das 07:30 
às 13:30, fone (69) 3651-2250/2718.

Costa Marques/RO, 20 de julho de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

PEDIDO DE LICENÇA ... PRÉVIA

O Sr. FRANCISCO DE ASSIS FARIAS, inscrito 
no CPF de n°. 190.594.772-00, com propriedade rural 
localizada na Linha 166, km 12, Gleba 9 A, Lote 9 
Remanescente no Município de Ouro Preto do Oeste 
-RO, torna publico que requereu junto ao NUCOF/
SEDAM, a Licença Prévia para atividade de 
Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O Sr. FRANCISCO DE ASSIS FARIAS, inscrito 
no CPF de nº. 190.594.772-00, com propriedade rural 
localizada na Linha 166, km 12, Gleba 9 A , Lote 9 
Remanescente no Município de Ouro Preto do Oeste 
-RO, torna publico que requereu junto ao NUCOF/
SEDAM, a Licença de Instalação para atividade de 
Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Sr. FRANCISCO DE ASSIS FARIAS, inscrito 
no CPF de n°. 190.594.772-00, core propriedade rural 
localizada na Linha 166, km 12, Gleba 9 A , Lote 9 
Remanescente no Município de Ouro Preto do Oeste 
-RO, torna publico que requereu junto ao NUCOF/
SEDAM, a Licença de Operação para atividade de 
Piscicultura. ,

PRM_RO - Vende-se fa-
zenda 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. 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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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-
-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 
fi os. várias divisões, todas 
com água e cocho para sal. 
Topografi a plana, terra mis-
ta  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. 


