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CLASSIFICADOS
Rondônia, quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013 - Correio Popular

esgoto e rede telefônica, murado nos fundos.
Ve n d e - s e c a s a d e Valor R$ 20.000,00
madeira, próximo a aceita-se proposta. 69APAE, na Av. Sargento 8488-0022
Nogueira Vaz, 4450, o
ROLIM DE MOURA
imóvel mede 65 m2,
terreno de 10x50, 2
Ve n d e - s e c a s a d e
quartos, sala, cozinha
e banheiro todo na ce- alvenaria, terreno de
râmica, dispensa e área 400 m2, na Av. Recife,
nos fundos, murado nas 3786 – Bairro Centenálaterais e fundos. Valor rio, coberta com eternit
R$ 32.000,00. Aceita e com 3 quartos, sala,
proposta, pega carro cozinha, wc. Docuou moto. (Fixo)69- mentação OK. Tratar
com Vicente no Cel.
3412-2142
69-9234-2929.
Vende-se casa em
Vende-se casa de alalvenaria na Rua Osvaldo Cruz, medindo venaria, coberta com
10x11, com 3 quartos, eternit, medindo 14X7,
sala, cozinha e wc na piso de cerâmica, na
cerâmica, forrada e Av. Teresina, 5.296 –
toda na cerâmica. Mu- Bairro Planalto, área na
rada, energia água da frente, 2 quartos, sala,
rua e esgoto. (Vivo)69- cozinha, wc, dispensa
9974-4030 / (TIM)041- e varanda nos fundos.
Valor R$ 45.000,00,
69-8114-4243
aceita carro popular
Vende-se terreno na de menor valor. Cel.
rua Eça de Queiroz, Vivo 69-9974-4030 ou
10x50, tendo asfalto, ainda no TIM 041-69água, energia, rede de 8114-4243.
ALVORADA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2013
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
o Sistema de Registro de Preços – Aquisição de
um tanque limpa fossa. Processo Administrativo nº 089/2013. Data para inicio de recebimento
de propostas: às 08:00 do dia 15/02/2013;
abertura de proposta e inicio da sessão de
disputa: às 10:00 do dia 26/02/2012 (horário
de Brasília); valor estimado da contratação R$
45.333,33, 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.

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.
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. 041-698114-4243.
Vende-se fazenda lo-

Futuro está dentro da mente.

calizada 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. 69-84880022 ou 69-9234-2929.

nha 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. Interessados devem entrar em
contato com Vicente
Corretor: (Fixo)693412-2142 / (Vivo)699974-4030
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
PIMENTA BUENO energia bifásica. Valor
R$ 135.000,00 – PaVende-se sitio na li- gamento em dinheiro

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013
O Presidente da CPL do Município de Mirante da
Serra - RO torna público para conhecimento dos
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO
sob a modalidade Tomada de Preços, tipo “Menor
Preço Global”, sob o regime de execução indireta,
por empreitada por preço unitário, concernente a
Contratação de empresa especializada para
pavimentação asfáltica, para necessidades da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
A sessão de abertura desta sessão será no dia 05 de
março de 2013 às 07:30 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. 077/2013,
valor estimado da contratação R$ 322.951,34.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos
e anexos, poderá ser examinado e adquirido na
Sede da Prefeitura mediante pagamento do valor
de reprodução gráﬁca de R$ 50,00 (cinqüenta
reais), conforme legislação, no horário comercial,
das 7:00 as 13:00 hs, as duvidas serão esclarecidas
nos telefones 0**69 3463 - 2244/2143/2465.

Mirante da Serra, 11 de Fevereiro de 2013.

Mirante da Serra, 11 de fevereiro de 2013.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Oﬁcial

CARLOS WILLEN DOBELIN
Presidente – CPL

a vista. Interessados
tratar pelo cel. 041-698114-4243
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
e m a l v e n a r i a , b a rracão em alvenaria
para sal, rações e ferramentas. Pista para
pouso de avião de pequeno porte com 800
m. Escritura pública.
Va l o r a c o m b i n a r.
(Fixo)69-3412-2142 /
(Vivo)69-9974-4030.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O Sr. JESE CARLOS GENELHUD, RG. 186.886RO, brasileiro, produtor rural, residente à Linha 2, Km
3,5, Setor Porto Murtinho, Zona rural, no Município
de São Francisco do Guaporé – RO. Comunica que
foi extraviado, em lugar incerto, a nota ﬁscal com
a seguinte numeração MOD 04, com os seguintes
números Nº0000006 E 0000007, conforme o BOP,
N. 214-2013.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa AUTO POSTO PARAISO LTDA
- EPP., inscrita no nº CNPJ do MF sob o número
03.181.990/0001-08, com endereço à AV PARANA
S/N, B. Centro, Município de VALE DO PARAISO
- RO, torna público que requereu junto à SEDAM (Secretaria 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 Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores.
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa AUTO POSTO S. N. LTDA ME - ME,
inscrita no CNPJ: 11.719.998/0001-03, localizada
na AV. GUAPORE , nº 5011, B. Cidade Alta, no
Município SO FRANCISCO DO GUAPORE de
Rondônia (RO), comunica que requereu junto ao
Departamento de Controle de Fiscalização (DECOF/
SEDAM) o pedido de Licença Prévia (LP) para a
atividade de Comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores.
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa AUTO POSTO S. N. LTDA ME - ME,
inscrita no CNPJ: 11.719.998/0001-03, localizada
na AV. GUAPORE , nº 5011, B. Cidade Alta, no
Município SO FRANCISCO DO GUAPORE de
Rondônia (RO), comunica que requereu junto ao
Departamento de Controle de Fiscalização (DECOF/
SEDAM) o pedido de Licença Instalação (LI) para a
atividade de Comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores.
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa AUTO POSTO S. N. LTDA ME - ME,
inscrita no CNPJ: 11.719.998/0001-03, localizada
na AV. GUAPORE , nº 5011, B. Cidade Alta, no
Município SO FRANCISCO DO GUAPORE de
Rondônia (RO), comunica que requereu junto ao
Departamento de Controle de Fiscalização (DECOF/
SEDAM) o pedido de Licença Operação (LO) para a
atividade de Comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente Comissão Organizadora para a fundação da Associação dos Proﬁssionais de Beleza de
Ji-Paraná, de acordo com a Ata de Fundação lavrada
após a reunião realizada no dia 28/08/2012,CONVOCA todos os proﬁssionais das áreas de higiene,
beleza, e estética como cabeleireiros, manicures,
pedicures, esteticistas, massagistas, massoterapeutas,
proprietários de salão de beleza, comerciantes e vendedores exclusivos de produtos de beleza, cosméticos
em geral e outros, de Ji-Paraná (RO) para participarem
da 1º Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se
a partir das
16:00 horas do dia 24/02/2013 na Sala de Vídeo
da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB de
Ji-Paraná (RO), localizada à Rua Ildefonso da Silva,
2264, (T-3), bairro Nova Brasília, Ji-Paraná, que terá
como PAUTA:
- ESCOLHA DO NOME DA ASSOCIAÇÃO
- APROVAÇÃO DO ESTATUTO
- ELEIÇÃO, POR ACLAMAÇÃO, DA PRIMEIRA
DIRETORIA
- DEFINIÇÃO DO VALOR DA MENSASLIDADE
- ESCOLHA DO ENDEREÇO DA SEDE
PROVISÓRIA
A primeira chamada/convocação será feita às 16:00
horas e a Assembléia Geral não poderá deliberar por
ainda não estar indeﬁnido ou quantiﬁcado o número
de associados .
A segunda chamada/convocação será realizada às
16:30 horas, quando a Assembléia deliberará com
a presença de qualquer número de profissionais
convocados, componentes ou não da Comissão
Organizadora.
Ji-Paraná (RO), 13 de fevereiro de 2013.
................................................................
Clebson P.. Gonçalves
Pres. Comissão Organizadora

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JI-PARANÁ
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
E CONSULTA PÚBLICA
Política Municipal de Saneamento Básico
Sistema Municipal de Abastecimento
de Água Potável.
Contrato de Programa-Gestão Associada.
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JI-PARANÁ, divulga para conhecimento público, que,
em 14 de MARÇO de 2013, das 10h às 12h, no Plenário da Câmara Municipal de Ji-Paraná, localizada
na Avenida 02 de abril, 1574, bairro Urupá, Estado
de Rondônia realizar-se-á AUDIÊNCIA PÚBLICA
para apresentação e discussão do CONTRATO DE
PROGRAMA – GESTÃO ASSOCIADA, para
prestação dos serviços de abastecimento de água
potável, a ser celebrado com a Companhia de
Águas e Esgotos de Rondõnia- CAERD, em atendimento ao artigo 11, Inciso IV da Lei Federal nº
11.445 de 05 de janeiro de 2007, ao artigo 39, Inciso
IV do Decreto Federal nº 7.217 de 21 de junho de
2010, e ao artigo 34, Inciso IV, da Lei Municipal nº
2270 de 07 de março de 2012.
Na Audiência Pública, haverá a apresentação da
situação (diagnóstico) destes serviços públicos no
Município e dos fundamentos para o planejamento
(prognóstico) e do regime de prestação dos serviços
de forma adequada mediante o Contrato de Programa,
após o que haverá oportunidade para respostas as
dúvidas e sugestões apresentadas.
A PREFEITURA DE JI-PARANÁ divulga, ainda,
que, nos termos da legislação, A MINUTA DO CONTRATO DE PROGRAMA será disponibilizada para
CONSULTA PÚBLICA, no site www.ji-parana.
ro.gov.br no período de 09 de fevereiro a 13 de
março de 2013, data limite para recebimento de
sugestões e comentários.
As sugestões e comentários relativos aos documentos submetidos à CONSULTA PÚBLICA poderão ser
enviados ao MUNICÍPIO, no e-mail: consultapublicaagua@jiparana.ro.gov.br
JI-PARANÁ-RO, 08 de fevereiro de 2013
Jesualdo Pires
Prefeito Municipal

