
deira, coberta com telha de 
barro medindo 8X22 com 
3 quartos, banheiro, sala, 
cozinha, 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 

CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara lo-
calizada 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 fi os de ara-
me liso e com 3 divisões de 
pasto, todas com água “ótima 
para criação de carneiros ou 
cabritos”. Tulha medindo 
3X4, represa, casa de ma-

PEDIDO DE OPERAÇÃO
O sr. RAIMUNDO ALVES DA SILVA, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 410.453.868-04, torna público 
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 Linha 12, Lote Rural 219, Gleba 01, 
PA - Itapirema, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA
O sr. RAIMUNDO ALVES DA SILVA, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 410.453.868-04, torna público 
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 Linha 12, Lote Rural 219, Gleba 01, 
PA - Itapirema, no Município de Ji-Paraná - RO.

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. 

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, 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, terça-feira, 24 de janeiro de 2012 - Correio Popular6 A vida não foi feita para o homem perder.
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de 6.000 alq. intocáveis e com 
madeira nativa. 4.000 alq. em 
Escritura Pública e 5.000 alq. 
m processo de usucapião com 
a Posse Mansa desde 1.985. A 
230 km de Ji-Paraná, tem 85 

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 re-
presas,  casa pra peão de 7X5, 
energia da CERON e água 
de poço. Título Defi nitivo. 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012
PROCESSO Nº 05/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/
RO por meio de seu Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, na forma da Lei nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 889/GAB/2011, Pregão Presencial 
nº 02/2012, tipo menor preço por item, tem por 
objeto à Aquisição de combustíveis e lubrifi -
cantes, visando atender aos veículos utilizados 
no transporte escolar dos alunos da rede munici-
pal de ensino do Município de Costa Marques, 
e demais atividades desenvolvidas pela secre-
taria, solicitado pela Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A abertura 
dos envelopes e início da Sessão Pública será 
às 08 horas (horário local) do dia 03/02/2012, 
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, 23 de janeiro de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2012
PROCESSO Nº 31/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/
RO por meio de seu Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, na forma da Lei nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 889/GAB/2011, Pregão Presencial 
nº 03/2012, tipo menor preço por item, tem por 
objeto à Aquisição de combustíveis e lubrifi -
cantes, visando atender aos veículos utilizados 
pela Unidade Mista de Saúde e Posto de Saúde 
do Distrito de São Domingos, solicitado pela 
Secretaria Municipal de Saúde. A abertura dos 
envelopes e início da Sessão Pública será às 
10 horas (horário local) do dia 03/02/2012, 
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, 23 de janeiro de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012
PROCESSO Nº 33/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/
RO por meio de seu Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento 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 Depar-
tamento de Endemias - FUNASA, solicitado 
pela Secretaria Municipal de Saúde. A abertura 
dos envelopes e início da Sessão Pública será às 
11:30 horas (horário local) do dia 03/02/2012, 
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, 23 de janeiro de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012
PROCESSO Nº 34/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/
RO por meio de seu Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, na forma da Lei nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 889/GAB/2011, Pregão Presencial 
nº 05/2012, tipo menor preço por item, tem por 
objeto à Aquisição de combustíveis e lubrifi -
cantes, visando atender aos veículos utilizados 
pelo Departamento de Endemias - FUNASA, 
solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
A abertura dos envelopes e início da Sessão 
Pública será às 09 horas (horário local) do dia 
06/02/2012, 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 Licita-
ção desta Prefeitura em dias úteis, no horário das 
07:30 às 13:30, fone (69) 3651-2250/2718.

Costa Marques/RO, 23 de janeiro de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

Valor é Dois Milhões, in-
cluindo 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 mé-

dio 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 ba-
nheiros, 3 salas, dispensa e 
cozinha muito grande. área 
em formato de “L”. Energia 
trifásica, 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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2012
PROCESSO Nº 47/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/
RO por meio de seu Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar, na forma da Lei nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 889/GAB/2011, Pregão 
Presencial nº 07/2012, tipo menor preço por 
item, tem por objeto à Aquisição de combus-
tível, visando atender no abastecimento de 
veículos ofi ciais da Administração, solicitado 
pelo Gabinete da Prefeita. A abertura dos en-
velopes e início da Sessão Pública será às 10 
horas (horário local) do dia 06/02/2012, na 
sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Mu-
nicipal 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, 23 de janeiro de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2012
PROCESSO Nº 107/2012.

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 08/2012, tipo 
menor preço por item, tem por objeto à Aquisição 
de computador, impressora e câmera digital, vi-
sando atender as necessidades do Conselho Tutelar 
e Secretaria de Ação Social do Município de Costa 
Marques, solicitado pela Secretaria Municipal de Ação 
Social e Cidadania. A abertura dos envelopes e início 
da Sessão Pública será às 08 horas (horário local) 
do dia 07/02/2012, 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, 23 de janeiro de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

Decreto nº. 09/2012     Seringueiras, 23/01/2012

       “DISPÕE SOBRE A ANULAÇÃO TESTE 
SELETIVO    SIMPLIFICADO nº. 01/2011 E DA 
OUTRAS   PROVIDENCIAS 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERINGUEI-
RAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO o teor do parecer emitido pela 
Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Serin-
gueiras informando a existência de vício insanável e 
opinando pela anulação do Teste Seletivo Simplifi cado 
em todos seus procedimentos;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, pu-
blicidade a que a Administração Pública esta adstrita, 
a teor do contido no artigo 37 caput da Constituição 
Federal

CONSIDERANDO que a medida administrativa 
se faz presente, haja vista mácula ocasionada ante a 
publicidade do referido Processo Seletivo, originada 
pela falta de publicação do processo em questão, em 
jornal de circulação Estadual, Imprensa Ofi cial (Diário 
Ofi cial), violando assim o Principio da  Publicidade, 
Interesse Público e legislação vigente;

CONSIDERANDO ainda, neste mesmo sentido, 
o disposto na Súmula 473 do STF ("A Administra-
ção pode anular seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornem ilegais, porque deles não 
se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apre-
ciação judicial");

CONSIDERANDO que os atos de seleção do Teste 
Seletivo Simplifi cado nº 001/2011, realizado com 
fundamento na Lei Municipal nº 750/201, amparado 
no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, não 
atendeu os procedimento legais previsto na Instrução 
Normativo nº 008/2003, do Tribunal de Contas do 
Estado de Rondônia.   

CONSIDERANDO ainda que o princípio consti-
tucional da publicidade não foi atendido nos termos 
previsto para seleção de pessoal, bem como não foi 
enviado o referido Edital no prazo legal ao Tribunal 
de Contas do Estado; e

CONSIDERANDO que não foi juntado no processo 
de seleção, justifi cativa quanto à necessidade tempo-
rária de excepcional interesse público que motivou 
a abertura do procedimento seletivo, faz saber que 
expede o seguinte

DECRETO:
Art. 1º. Fica anulado o Teste Seletivo Simplifi cado 

nº 001/2011, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Seringueiras, bem como os atos atrelados ao mesmo.

Art. 2º - Os candidatos devidamente inscritos no 
Teste Seletivo que ora é anulado e que comprovarem 
esta condição, fi carão isentos do pagamento de nova 
taxa de inscrição no Teste Seletivo Simplifi cado que 
será realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
a contar da publicação deste Decreto.

§ 1º – A isenção de que trata o caput deste artigo 
somente será considerada se o candidato for prestar 
o Teste Seletivo para o mesmo cargo em que se fez 
inscrito no procedimento que ora é anulado.

§ 2º – Aos candidatos que não se inscreverem para o 
próximo Teste Seletivo Simplifi cado fi cará assegurado, 
após a sua fi nalização, o direito de restituição do valor 
pago a título de taxa de inscrição no Teste Seletivo 
Simplifi cado que ora é anulado.

§ 3º – O mesmo direito previsto no parágrafo anterior 
será assegurado aos candidatos que realizaram sua 
inscrição para cargos que não se farão disponíveis na 
próxima Seleção.

§ 4º – O valor a ser restituído será devidamente 
corrigido no momento de sua restituição. 

Art. 5º - Ficam revogados as Portarias nº. 353/2011 
(que instituiu a Comissão de Avaliação e Seleção de 
Pessoal do Teste Seletivo Simplifi cado).

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, sendo revogadas as disposições que 
lhe forem contrárias ou incompatíveis.

 
CELSO LUIZ GARDA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS


