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VENDO RESIDÊNCIA
1 suíte, 3 quartos, 4 salas, 2 banheiros, 1 des-

pensa, área de serviço interna, 2 caixas d'água 
(1.000 litros cada), um reservatório de água 
(1.000 litros) com bomba, garagem para dois 
carros, área na frente e em uma lateral, murada, 
portão elétrico e eletrônico, cerca elétrica, 2 
terrenos, jardim externo, rua bloquetada, es-
criturada, localizada na Rua Primeiro de Maio, 
Bairro Dom Bosco,  Ji-Paraná. Tratar: 8421-6330 
ou 9953-1977.

DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO DOS CANDIDA-
TOS QUE TOMARAM POSSE REFERENTE AO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ – RO, no uso de suas atribuições legais, 
através do Decreto de Nomeação nº. 2965/GAB/PMS-
MG/2011 e Decreto de Convocação nº. 2971/GAB/
PMSMG/2011 empossa os candidatos aprovados no 
Concurso Público 001/2011 nos cargos a que presta-
ram das Secretarias abaixo relacionadas.

Secretaria Municipal de Saúde: 

CARGO:
FISCAL SANITÁRIO
a) MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SAN-

TOS.

Secretaria Municipal de Obras:
CARGO: 
MOTORISTA DE VIATURA PESADA

a) ROBERTO PINTO LEÃO;
b) ADEMIR TAVARES TEIXEIRA;
c) AILTON BONEZE;
d) JOÃO BATISTA DE SOUZA;
e) VALDINEI GONÇALVES;
f) ANDERSON DA SILVA TENÓRIO;
g) VALDINEI ALVES DA SILVA;
h) ADEMIR MOREIRA COSTA.

CARGO: 
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

a) RONDON ONORIO DE OLIVEIRA;
b) VALMIR DA SILVA VIVIAN;
c) JOSÉ CARLOS MARTELLI;
d) CLAUDIMAR GONÇALVES MARTINS.        

Paço Municipal 06 de Julho, aos 04 dias do mês 
de Novembro de 2011.                                

ANGELO FENALI 
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

EDITAL PARA CITAÇÃO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS
PRAZO: 30 DIAS

FINALIDADE: PROCEDER A CITAÇÃO a 
quem interessar possa, dos termos da presente ação 
de Usucapião, requerida por José Geraldo da Cunha 
e sua esposa Andrelina Maria da Sïlva em face de 
Vicencïa Carolina da Silva e Joel Alves da Souza, 
tendo como objeto de litígio o imóvel rural com 
medida de 50 há (cinquenta hectares), localizado no 
Setor 08 de Maio, Redenção, PF JOP, no Município de 
Presidente Médici, à 30 KM de Alvorada D'Oeste/RO, 
para querendo, oferecer contestação, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados a partir do término do presente 
edital sob pena de não o fazendo, serem presumidos 
como verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor 
na petição inicial, (art. 285 e 319 CPC),

Alvorada D’Oeste/RO 18/10/2011.

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 fios de 
arame liso e com 3 divisões 
de pasto, todas com água 
“ótima para criação de 
carneiros ou cabritos”. Tu-
lha 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. Valor 
R$ 130.000,00, mas aceita 
proposta ou troca em gado, 
caminhão ou carro. Tr. 
3412-2142.

Cód_CH049_11_ALVO_
RO - Vende-se chácara na 
lh 48, 10 alq. formados e 
cercados com arame liso, 
pastagem, 2 rios pequenos, 
casa de madeira, 3 quartos, 
2 salas, cozinha e banheiro. 
Piso queimado em bom 
estado, área no formato de 
“L”. Escritura pública. Va-
lor R$  105.000,00. Tratar 
9974-4030.   

FAZENDAS

Cód_FZ_042_11_PRM_
RO – Vende A Fazenda 
Cascavel, na BR 364 – KM 
291, entre os municípios 
de Presidente Médici e 
Cacoal RO. 1.099 alq., 
600 formados e cercados, 
com pastagens mista. 26 
repartições, todas com 
água, cocheira coberta e 
cercadas com arame liso 
de 5 e 6 fi os. 499 alq. de 
mata com toda a madeira. 
Com sede de alvenaria, 
barracão para implementos 
agrícolas, barracão para 
trator e exposição de gado, 
energia elétrica com trans-
formador de 10 KVA, poço 
artesiano, curral coberto 
de 40X40. Tem ainda casa 
de madeira e um curral de 
médio porte e a 12 km da 
BR 364 tem duas casas de 
madeira e um curral novo. 
Escritura Pública. Valor é 
R$ 10.000.000,00. Mas, 
aceita proposta. Interessa-
dos tratar com os corre-
tores: Josias – (69)8469-
2588 “Operadora: - Oi” 
/ Lúcio – (69)9901-1533 
“Operadora Vivo” / Vi-
cente – (69)8114-4243 
“Operadora TIM”.

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. 
m 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 – 
R$ 18.000.000,00. Valor 
somente da fazenda R$ 
11.000.000,00. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

Cód. FZ_049_11_ALVO_
RO  – Vende-se fazenda 
com 86 alq. documentada, 
na lh 03, Nova Brasilândia 
d’Oeste. Toda formada e 
cercada com arame liso. 
casa de pequeno porte, 
pasto, cercas e aguada mui-
to boa. Tratar Tr. 93412-
2142. 

Cód_FZ_015_11_ALV_
RO - Vende-se fazenda em 
Alvorada D’Oeste, setor 
Novo Destino.700 alq., 
sendo formados 650 alq em 
pastagem, 35 km de cerca 
de arame liso com 6 fi os. 
32 repartições, todas com 
água e cocheira coberta 
com eternit e porteira de 
madeira. tem 6 casas - 5 
com energia elétrica já 
instalada. Sede fica bem 
no centro da propriedade e 
ainda tem motor e gerador 
de energia particular. 5 
currais espalhados. Escri-
turada e Titulo Defi nitivo 
Aceita proposta. Valor R$ 
6.000,00 por alq. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicen-
tecorretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

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 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 quar-
tos, 3 banheiros, 3 salas, 
dispensa e cozinha muito 
grande. área em formato 
de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Valor R$ 
8.000,00 por alq., 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.

Cód_FZ_091_09_PRM_
RO - Vende-se fazenda na 
4º lh com 155 alq. Sendo 
100 formados e cercado e 
55 alq. de mata. 8 reparti-
ções e mangueira com 8 re-
partições, tulha coberta de 
eternit, pomar, 3 represas 
e um rio médio. Uma casa 
de alvenaria coberta com 
telha, 2 quartos e uma sala, 
piso em cerâmica, e outra 
de madeira com 3 quartos, 
sala e as duas casas tem 
dispensa e área na frente. 
Energia monofásica e água 
encanada. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecorre-
tor37@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.

Cód_FZ_020_11_SMG_
RO – Vende-se fazenda 
com 215 alq. 110 cercados 
e formados, localizada na 
lh 106 - km 12 – Lado Nor-
te, 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 elé-
trica. Valor é R$ 7.500,00 
por alq. Estuda-se pro-
posta. 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. Valor 
R$ 7.000,00 por alq., 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. 

Cód_FZ_040_11_CMA_
RO – Vende se fazenda 
no município de Costa 
Marques com 800 alq. 400 
formados em pastagem, 9 
divisões de pasto, todos 
com água e 400 alq. ainda 
virgem, curral com 8 divi-
sões, casa sede simples em 
madeira, medindo 8X10, e 
coberta com Eternit.  Valor 
R$ 5.000,00 por alq. Acei-

ta proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
entrar em contato pelo 
9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda em 
São Miguel do Guaporé, lh 
58, km 63 Setor Primavera. 
352 alq. 210 formados e 
cercados e 142 ainda são de 
mata, reserva legal. pasta-
gens em 8 repartições todas 
com água, curral redondo 
com 32 metros de diâme-
tro, 2 mangueiras anexas 
de 40x50, Casa Sede em 
alvenaria coberta com te-
lha de barro, na cerâmica, 

forrada com forro PVC, 3 
quartos, sala, cozinha e um 
grande banheiro social, e 
área no formato de “L”.
casa de madeira, coberta 
com telhas de barro, quintal 
cercado. água de poço. Va-
lor R$ 2.000.000,00, mas 
aceita proposta. Interessa-
dos falar diretamente com 

o proprietário, Sr. José 
Vieira, popular Dr. Vieira 
– Tel. 31-3486-1380, ou 
com o Corretor de Imóveis: 
Vicente Corretor, nos Tel. 
– 69-3412-2142 ou TIM: 
041-69-8114-4243.   Po-
dendo ainda ser o contato 
através da Dina, no Tel. 
69-8457-8877. 

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

O Sr. FERNANDO FERREIRA, inscrita no CPF do 
MF sob o n.º 005.747.912-72, com endereço à Rua Seis 
de Maio, 1426, Centro, Município de Ji-Paraná (RO), 
comunica o extravio de três notas fi scais de Produtor 
Rural, de números 021, 025 e 026.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTONIO ZOTESSO, Prefeito Municipal de 
Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, 
no processo administrativo de nº GI-1124/2011, 
licitado através da Modalidade Tomada de 
Preços nº 005/CPL/2011 Aprovo e Homologo 
a Presente Licitação a favor da empresa J R 
CONSTRUTORA LTDA. No valor de R$ 
55.186,18 (Cinqüenta e cinco mil e cento e 
oitenta e seis reais e dezoito centavos).

Publique-se o presente.    

Teixeirópolis/RO, 09 de Novembro de 
2011

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL Nº. 125/CPL/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 125/CPL/2011

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através de 
seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sede da Prefeitura Municipal 
de Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 
935, encontra-se aberta Licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº. 125/CPL/2011, tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM. Este certame tem por objeto a 
despesa com contratação de empresa especializada 
em assessoria previdenciária para levantamento 
e elaboração de cálculos atuariais, para atender a 
semad, no Município de Seringueiras/RO, conforme 
Termo de Referência, autorizado pelo Processo 
Administrativo Nº. 754/SEMAD, com recursos 
LIVRES. O recebimento dos envelopes contendo 
a documentação e propostas de preços, se dará na 
sessão de abertura do certame que será realizado 
às 11:00 (onze) horas, do dia 23 de novembro de 
2011, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL. O presente edital e seus anexos, poderá ser 
adquirido junto a comissão permanente de licitação, 
mediante recolhimento a Prefeitura do Município 
de Seringueiras, a importância de R$ 15,00 (quinze 
reais), não reembolsáveis, através de DAM, emitido 
pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis 
das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo 
fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 09 de novembro de 2011.

Alexandre Soares
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL Nº. 124/CPL/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 124/CPL/2011

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através de 
seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sede da Prefeitura Municipal de 
Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, 
encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 124/CPL/2011, tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM. Este certame tem por objeto a despesa 
com aquisição de carga de gás de cozinha botija de 
13kg, para atender a semec/semsau/semad/semacs, no 
Município de Seringueiras/RO, conforme Termo de 
Referência, autorizado pelo Processo Administrativo 
Nº. 618/SEMEC/SEMSAU/SEMAD/SEMACS, 
com recursos FUNDEB 40%, MAC, LIVRE e 
FNAS. O recebimento dos envelopes contendo a 
documentação e propostas de preços, se dará na 
sessão de abertura do certame que será realizado 
às 10:00 (dez) horas, do dia 23 de novembro de 
2011, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL. O presente edital e seus anexos, poderá ser 
adquirido junto a comissão permanente de licitação, 
mediante recolhimento a Prefeitura do Município 
de Seringueiras, a importância de R$ 15,00 (quinze 
reais), não reembolsáveis, através de DAM, emitido 
pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis 
das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo 
fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 09 de novembro de 2011.

Alexandre Soares
Pregoeiro

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

AVISO DE EDITAL Nº. 123/CPL/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 123/CPL/2011

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através de 
seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sede da Prefeitura Municipal 
de Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 
935, encontra-se aberta Licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº. 123/CPL/2011, tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM. Este certame tem por objeto 
a despesa com serviços de lavagens e lubrifi cações, 
para atender a semad/semosp/gab/semau/semagri, no 
Município de Seringueiras/RO, conforme Termo de 
Referência, autorizado pelo Processo Administrativo 
Nº. 621/SEMAD/SEMOSP/GAB/SEMSAU/SE-
MAGRI, com recursos LIVRE, PAB. O recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e propostas 
de preços, se dará na sessão de abertura do certame 
que será realizado às 09:00 (nove) horas, do dia 23 de 
novembro de 2011, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL. O presente edital e seus anexos, 
poderá ser adquirido junto a comissão permanente 
de licitação, mediante recolhimento a Prefeitura do 
Município de Seringueiras, a importância de R$ 15,00 
(quinze reais), não reembolsáveis, através de DAM, 
emitido pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias 
úteis das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações 
pelo fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 09 de novembro de 2011.

Alexandre Soares
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL Nº. 122/CPL/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 122/CPL/2011

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através de 
seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sede da Prefeitura Municipal de 
Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, 
encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 122/CPL/2011, tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM. Este certame tem por objeto a despesa 
com aquisição de gêneros alimentícios, produtos 
de limpeza e higienização, para atender a semsau e 
semec, no Município de Seringueiras/RO, conforme 
Termo de Referência, autorizado pelo Processo 
Administrativo Nº. 604/SEMSAU/SEMAD, com 
recursos CONVÊNIOS DA UNIÃO, MAC e MDE 
e FUNDB 40%. O recebimento dos envelopes con-
tendo a documentação e propostas de preços, se dará 
na sessão de abertura do certame que será realizado 
às 08:00 (oito) horas, do dia 23 de novembro de 
2011, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL. O presente edital e seus anexos, poderá ser 
adquirido junto a comissão permanente de licitação, 
mediante recolhimento a Prefeitura do Município 
de Seringueiras, a importância de R$ 15,00 (quinze 
reais), não reembolsáveis, através de DAM, emitido 
pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis 
das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo 
fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 09 de novembro de 2011.

Alexandre Soares
Pregoeiro

SINDSEM - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ji-Paraná – RO.
CNPJ: 63.611.008/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO para ASSEMBLÉIA GERAL

A fi liada do SINDSEM ANA MARIA ALVES SANTOS, que abaixo subscreve, bem 
como, os demais fi liados em número de 65, cujas assinaturas constam do anexo que 
integra o presente edital, com fulcro no artigo 65, letras “ a “ “b” e Parágrafo Único, do 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ji-Paraná -Rondônia, convoca todos os 
fi liados para Assembléia Geral a realizar-se no dia 24 de novembro de 2011, ás 09:00 
hs, na Câmara Municipal de Ji-Paraná para deliberar pauta única sobre:

1 - Eleição para a contratação de BANCA DE ADVOGADOS para atendimento do 
SINDSEM.

Art. 65 - Salvo a regulação diversa e específi ca a convocação das Assembléias Gerais 
far-se-á da seguinte forma:

a) A fi xação do Edital de convocação na sede de entidade em todas as delegacias sin-
dicais no caso de convocação por fi liado, Edital de convocação poderá ser afi xado nos 
locais de trabalho dos fi liados.

b) Publicação do Edital de convocação nos órgãos ofi ciais de comunicação do Sindi-
cato ou, na impossibilidade, em jornal de grande circulação que atinja no mínimo 50% 
(cinqüenta por cento) da Base Territorial da entidade

Parágrafo Único - No caso de convocação por fi liados, o Edital de convocação a ser 
publicado poderá ser assinado apenas por um fi liado, fazendo-se menção do numero de 
assinaturas apostas no documento

Atenciosamente,

Ji-Paraná, 07 de novembro de 2011

Ana Maria Alves Santos
Filiada do SINDSEM

ANEXO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO para ASSEMBLÉIA GERAL

A realizar-se no dia 24 de novembro de 2011, ás 09:00 hs, na Câmara Municipal de 
Ji-Paraná para deliberar pauta única sobre:

1 - Eleição para a contratação de BANCA DE ADVOGADOS para atendimento 
do SINDSEM.

Lista de assinatura dos servidores para convocação de assembléia a realizar-se no dia 
24 de novembro de 2011 ás 09:00 horas:

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 046/2011 

O Município de Presidente Médici/RO, atra-
vés do Pregoeiro Oficial conforme portaria 
536/2011, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que se encontra instaurada LI-
CITAÇÃO Sob a modalidade Pregão Presencial, 
do Tipo “Menor Preço Unitário”, nos termos do 
disposto na Lei 10.520/2002 e Lei nº. 8.666/93 
e alterações. DA AUTORIZAÇÃO Processo 
Administrativo: 1365/SEMAT/2011. DOS RE-
CURSOS: Convênio GERO/SEAGRI/2011. DO 
OBJETO: Aquisição de 1.000 (mil) toneladas 
de calcário dolomítico com no mínimo 60% 
PRNT. LOCAL E DATA DE ABERTURA: 
23 de novembro de 2011, as09h00min, na sala 
de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida São João Batista, 
nº. 1613 Centro–Presidente Médici/RO. O Edital 
e seus anexos poderão ser retirados através do 
site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes, 
podendo ainda ser retirado na sala da CPLM, sala 
15, na prefeitura municipal de Presidente Médici/
RO, bem como quaisquer informações poderão 
ser obtidos de segunda à sexta feira no horário 
das 07h30min às 13h30min, na sala da CPLM 
(Comissão Permanente de Licitação).

Presidente Médici/RO, 09 de novembro de 
2011.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial


