
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 pasto, 
cercada com 12 fios 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 pastagens., e mais 
de 6.000 alq. intocáveis e 
com madeira nativa. 4.000 
alq. em Escritura 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 
peões; 3 currais. E ainda 
tem: 7.200 cabeças de gado, 
60 touros; e 100 animais de 
lida. Também trator estei-
ra 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 outros. Valor 
total da fazenda com porteira 
fechada – . 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 
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 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 se-
guintes telefones: 69-9952-
2456 e ou 8488-0022, ou 
ainda se preferir, no tele-
fone fi xo: 69-3412-2142.
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C ó d _ F Z _ 0 9 1 _ 0 9 _
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 alvenaria 
inacabada, com energia. 
Tratar 9954-1016.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O sr. JERÔNIMO JOSÉ DO CARMO, brasileiro, 

produtor rural, portador do CPF nº 070.186.306-49, e 
do RG nº 496614/SSP-RO, com endereço na Rua JK, 
1091, Bairro Casa Preta, Município de Ji-Paraná - RO, 
comunica que foi extraviado, em lugar incerto, duas notas 
fi scais de produtor rural, sendo a de número 00000001 e 
00000002, em seu nome, conforme BOP nº 1499N-2012.

O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé 
RO, no uso de suas atribuições legais e mediante o 
PARECER JURIDICO, resolve HOMOLOGAR E 
ADJUDICAR nos termos do Art. 43 Incisos VI da Lei 
Federal 8.666/93 e Art. 4 Incisos XXI da Lei Federal 
10.520/02, a licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇO 002/2012, referente o Processo Nº. 242/2012/
SEMOSP, tendo como objeto DESPESAS COM CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA 
EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA IMPLANTA-
ÇÃO EM RUAS E AV. DO MUNICIPIO DE SÃO 
MIGUEL DO GUAPORÉ – RO, CONFORME 
COVÊNIO N°063/PCN/2010 PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIJCIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. Em favor da 
empresa: AM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. 
No valor de: 819.962,00 (Oitocentos e dezenove mil 
reais novecentos e sessenta e dois reais).

São Miguel do Guaporé-Ro, 17 de outubro de 2012.

Ângelo Fenali
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 242/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2012
Contratado: AM EMPREENDIMENTOS 

LTDA-ME
CNPJ/MF sob Nº 11.204.661/0001-55
Objeto: Contratação de empresa especializada em 

serviço de pavimentação asfáltica, implantação de 
infra-estrutura, com drenagem em ruas e avenidas 
no município,  de acordo com as especificações 
técnicas encartadas no Edital de Tomada de Preços 
nº 002/2012 nos seus anexos II, III, IV , V e VI, e no  
Plano de Trabalho, constantes nos autos do Processo 
Administrativo nº 242/2012

Valor: R$ 819.962,00 (oitocentos e dezenove mil 
reais e novecentos e sessenta e dois reais).

Dotação Orçamentária: Nota de Empenho n.º 
438/2012, unidade orçamentária 04.001, projeto 
atividade 15.451.0004.1.020, elemento de despesa 
4.4.9.0.51.00.00 - CONVÊNIO nº 063/PCN/2010 – 
MINISTÉRIO DA DEFESA

São Miguel do Guaporé/RO, 19 de março de 2012

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2012

O Pregoeiro do Município de Mirante da Serra 
- RO torna público para conhecimento dos interes-
sados a ABERTURA DE LICITAÇÃO sob a mo-
dalidade Pregão Presencial, tipo “Menor Preço”, 
sob o regime de execução indireta, por empreitada 
por preço unitário, concernente á Contratação de 
empresa para manutenção de condicionadores 
de ar, conforme especifi cações, quantitativos e 
condições constantes nos anexos do edital, partes 
integrantes e inseparáveis do mesmo. A sessão de 
abertura desta sessão será no dia 31 de Outubro 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; Proces-
so Administrativo nº 1.151/SEMECE/2012, 
valor estimado da contratação R$ 47.951,64. 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 própria sala da CPL ou pelo telefone 
n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 18 de Outubro de 2012.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial



A Vida do homem é existência eterna.
POLÍCIA
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 81/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através da Pregoeira nomeada 
pelo Decreto Municipal nº 17 de 2012, torna público que realizará Licita-
ção na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço unitário por item. 
Objeto- Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
materiais de limpeza e de cozinha, nos quantitativos e especifi cações 
constantes no Edital, para atender a solicitação da Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Econômico e Social. Valor Estimado: 
R$ 14.498,75 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta 
e cinco centavos). Processo Administrativo nº 2338/2012. A abertura será 
realizada no dia 31 de outubro de 2012 às 09h:00. O Edital encontrar-se-
-á a disposição dos interessados no site www.alvoradadooeste.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, 18 de outubro de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

Vende-se casa de alvenaria no 2º distrito de Ji-Paraná, terreno com 360 m2, 
230 m2 de área construída, cozinha com móveis planejados e eletrodomésticos, 
lavanderia, duas despensas, um quarto de casal, dois quartos de solteiro, um 
banheiro social, uma suíte casal Master com banheira de hidromassagem 
e Closet, sala, Hall, forro de gesso em todas as peças, área de lazer com 
piscina e churrasqueira, um banheiro de piscina, garagem para três carros, 
canil, jardinagem, árvores frutíferas, portão eletrônico, cerca elétrica de seis 
fi os, sistema de alarme, ar condicionado em todas as peças. Casa escriturada, 
rua asfaltada, bairro bloquetado. Valor: R$ 330.000,00. Contatos - Michele: 
8485-4912 ou 8127-9038 ou micheledfs@bol.com.br

VENDE-SE CASA

PEDIDO DE LICENÇA: PRÉVIA, 
DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO.

 O Sr. ADEMILSON ALVES MARTINS.  CPF: 616.927.272-49, 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL- SEDAM, A LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE LO-
CALIZADA NA  LINHA 200 GLEBA 26 LOTE 36-R, ZONA RURAL 
DE VALE DO PARAISO. 

PEDIDO DE LICENÇA: PRÉVIA, 
DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO.

O Sr. EDEMILSON GUSMÃO.  CPF:281.864.432-15, TORNA PÚ-
BLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO AMBIENTAL- SEDAM, A LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA  LINHA 
199 GLEBA 25 LOTE 117, ZONA RURAL, NO  VALE DO PARAISO.

PEDIDO DE LICENÇA: PRÉVIA, 
DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO.

O Sr. FLORIVALDO JOSÉ DA SILVA.  CPF:115.790.992-20, 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL- SEDAM, A LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE LOCA-
LIZADA NA  LINHA 200 GLEBA 25 LOTE 16, ZONA RURAL, NO  
VALE DO PARAISO.   

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2012

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO, através do Pregoeiro, 
devidamente autorizado pelo Decreto Municipal de nº 3.237 de 03 de 
abril de 2012, torna público que realizará Licitação na Modalidade Pre-
gão Eletrônico, tipo Menor Preço Unitário e será julgada por Item, nos 
termos da Lei nº10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, 
Decreto Municipal nº 1.880/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93, para atender as necessidades  do Gabinete do Prefeito. Objeto 
é Aquisição de material de consumo (medicamentos) para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU deste 
Município. Processo Administrativo nº 218/2012 abertura de propostas 
às e inicio da sessão pública: dia 07/11/2012, com início de abertura das 
propostas às 09h00min e início da sessão às 11h00min, 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 e pelo site: www.valedoparaiso.ro.gov.
br ou por e-mail pregoeirovp@hotmail.com, ou na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraíso, 
2.601, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de 
expediente das 07h00min às 13h00min horas, para maiores informações 
através do telefone (69) 3464-1193 ou 3464-1005.

Vale do Paraíso – RO 18 de outubro de 2012. 

Flávio Duarte Vargas
Pregoeiro da Prefeitura

Decreto nº 3.237 de 03/04/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Extração Mineral de Ji-Paraná – ASPAR, 
convoca todos os cooperados para a Assembléia Geral Extraordinária que 
será realizada no dia 23 de Outubro de 2.012, em sua sede sitio na Br-364 
Km – 333, com a primeira chamada às 18:00 horas, segunda chamada 
às 19:00 horas e terceira chamada 20:00 horas, para deliberarem sobre 
os seguintes assuntos:

1-) Eleição da Diretoria biênio 2012/2014

2-) Outros assuntos de interesse da Cooperativa

Ji-Paraná, 08 de Outubro de 2.012

Alberto de Lima
Presidente

SINSERPREM
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Presidente Médici

CNPJ nº 11.314.436/0001-71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE PRESIDENTE MÉDICI – SINSERPREM, no 
uso de suas atribuições, convoca todos os servidores públicos municipais 
fi liados a comparecerem à reunião de ASSEMBLEIA GERAL a realizar-
-se no dia 28 de outubro de 2012, as 10:00 horas, na sede do HOTEL 
FAZENDA MINUANO, localizada na Rodovia BR 364, Km 17, zona 
rural deste município de Presidente Médici, com transporte gratuito saindo 
da Praça Municipal a partir das 09:00 hs., com a seguinte ordem do dia:

01 – Realização de eleições para o triênio 2013/2015;
02 – Proclamação dos eleitos;
03 – Comemoração alusiva ao feriado do “Dia do Servidor Público”, 

com almoço de confraternização;

Presidente Médici (RO), 16 de outubro de 2012.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente do SINSERPREM

SINSERPREM
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Presidente Médici

CNPJ n0 11.314.436/0001-71

EDITAL DE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES P Ú B L I C O S 
M U N I C I PA I S  D E  P R E S I D E N T E  M É D I C I  -  SINSER-
PREM, no uso de suas atribuições, nomeia os sindicalizados adian-
te relacionados para comporem COMISSÃO ELEITORAL para 
realizar as eleições para o triênio 2013/2015 a ser realizada na reunião de 
ASSEMBLEIA GERAL no dia 28 de outubro de 2012, as 10:00 horas, 
na sede do HOTEL FAZENDA MINUANO, localizada na Rodovia 
BR 364, Km 17, zona rural deste município de Presidente Médici:

01 - Fabieri Ladislau Reis;
02 - Junio Neves da Silva;
03 - Solange Maria Massucato dos Santos;
04 - Jean Carlos Leornardeli Monteiro;

As Chapas interessadas deverão formular requerimento junto a Co-
missão Eleitoral, apresentando sua composição até 24 hs. antes da 
realização das eleições.

Presidente Médici (RO), 16 de outubro de 2012.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente do SINSERPREM

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DO VALE DO PARAÍSO

Acidente entre bitrens deixa cinco mortos em Jaru
óbito assim que deu entrada 
no Hospital Municipal de 
Jaru. Um veículo Fiat Uno 
que passava no momento 
pelo local, por pouco não se 
envolveu no acidente vindo 
a frear próximo ao corpo da 
mulher que foi arremessada 
do caminhão.

A princípio, policiais ro-
doviários federais, homens 
do Corpo de Bombeiros 
e populares, acreditavam 
se tratar apenas de duas 
vítimas fatais, mas após 
uma ligação de familiares 
no posto da PRF informan-
do que haveria mais três 
crianças no caminhão, co-
meçaram então buscas por 
mais vitimas. Até mesmo 
os profi ssionais de resgate 
se chocaram ao encontrar o 
corpo da primeira criança, o 
recém-nascido D.C.S., que 
estava nas ferragens da cabi-
ne. Os corpos de outras duas 
crianças, sendo eles E.C.S., 3 
anos e M.C.S.,2 anos, foram 
posteriormente encontrados 
ao lado do caminhão debaixo 
da soja derramada na pista.

As últimas informações 
dão conta de que E.G.C., 21 
anos viajava com o pai com 
destino a Porto Velho, onde 
o marido aguardava ansio-
samente para revê-la com 
os fi lhos. Com informações 
de Jaru190.com.

trás de uma fi la de veículos, 
não dando de evitar a coli-
são frontal.

Na tentativa de evitar 
a colisão, S.L. jogou sua 
carreta a direita da pista 
sendo mesmo assim atin-
gido no engate traseiro de 
seu veículo, o que lhe arre-
messou em uma ribanceira 
a direita da rodovia federal. 
O caminhão em que estava 
à família, após a colisão 
ficou sobre a pista com 
sua cabine completamente 
destruída. No impacto a 
fi lha do condutor e os netos, 
foram arremessados para 
fora do caminhão, todos 
tiveram morte instantânea. 
O condutor da carreta fi -
cou preso pelo cinto de 
segurança e foi socorrido 
por populares, mas veio a 

(Da Redação) Um grave 
acidente envolvendo duas 
carretas bitrem na BR 364, 
cerca de 13 quilômetro de 
Jaru sentido Ariquemes, 
provocou a morte de cinco 
pessoas da mesma família. 
A tragédia aconteceu por 
volta das 15h30 horas, da 
última quarta-feira (17).

De acordo com um dos 
envolvidos no acidente, o 
carreteiro S.L.O., 45 anos, 
seguia com sua carreta bi-
trem sentido Ariquemes/
Jaru, e no trecho da rodovia 
que fi ca a cerca de 10 qui-
lômetro da cidade Jaru, foi 
surpreendido pela carreta 

que seguia sentido contrário 
transportando a família, a 
qual repentinamente saiu de 

Ambos os veículos fi caram totalmente
 destruídos com o impacto

Foto: Jaru190.com


