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CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara 
localizada na Rua Almi-
rante 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 arame liso e com 
3 divisões de pasto, todas 
com água “ótima para 
criação de carneiros ou 
cabritos”. Tulha medindo 
3X4, represa, casa de ma-
deira, coberta com telha 
de barro medindo 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 acei-
ta 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 peque-
nos, casa de madeira, 3 
quartos, 2 salas, cozinha 
e banheiro. Piso quei-
mado em bom estado, 
área no formato de “L”. 
Escritura pública. Valor 
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 municí-
pios 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 implemen-
tos agrícolas, barracão 
para trator e exposição de 
gado, energia elétrica com 
transformador 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. Escri-
tura Pública. Valor é R$ 
10.000.000,00. Mas, acei-
ta proposta. Interessados 
tratar com os corretores: 
Josias – (69)8469-2588 
“Operadora: - Oi” / Lúcio 
– (69)9901-1533 “Ope-
radora Vivo” / Vicente 
– (69)8114-4243 “Opera-
dora 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 usuca-
pião com a Posse Mansa 
desde 1.985. A 230 km de 

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.

DECRETO Nº 2996/GAB/PMSMG/2011 Em, 
10 de Novembro de 2011.

“Dispõe sobre a exoneração de servidores ocupan-
tes de cargo efetivo e da outras providências.”

O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé - 
RO, Ângelo Fenali, no uso de suas atribuições legais 
faz saber que,

Considerando determinação judicial, bem como, a 
necessidade jurídica de exonerar servidores ocupan-
tes de cargo efetivo do quadro deste município,

DECRETA

Art. 1º Que em atenção a determinação Judicial, 
contida no ofi cio de n°. 955/2011 expedido pelo 
Fórum da Comarca de São Miguel do Guaporé, ao 
Município de São Miguel do Guaporé-RO, fi cam 
exonerados dos seus  respectivos cargos a partir de 
10 de Novembro de 2011, os servidores Municipais 
abaixo descrito:

I – JOSELIZA RIBEIRO MUSTAFÁ, que exerce 
a função de Psicóloga. 

II – PAULO NOBREGA DE ALMEIDA, que 
exerce a função de Médico.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, sendo revogada as disposições contrárias 
e incompatíveis.

Paço Municipal, 10 dias do mês de Novembro 
de 2011.

Ângelo Fenali
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato: 134/SEMSAU/SEMACS/2011
Processo Nº: 603/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERINGUEIRAS
CONTRATADA: EIDIT & EIDIT LTDA.
CNPJ Nº. 09.024.972/0001-90
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 119/CPL/2011.
Objeto: Despesas com Aquisição de Materiais de 

Construção.
Assinatura: 03 de Novembro de 2011.
VALOR GLOBAL: R$ 68.403,55 (Sessenta e 

Oito Mil e Quatrocentos e Três Reais e Cinqüenta e 
Cinco Centavos).

Empenho: SEMEC 418/2011 e 419/2011 / SE-
MACS 236/2011

Assinam:
Celso Luiz Garda
Eidit & Eidit Ltda.

CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato: 128/SEMSAU/ 2011
Processo Nº: 547/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERINGUEIRAS
CONTRATADA: RODRIGUES & LIMA 

LTDA.
CNPJ Nº. 06.695.690/0001-27
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/CPL/2011.
Objeto: Despesas com Contratação de Empresa 

para Construção do Muro do Hospital.
Assinatura: 07 de Outubro de 2011.
VALOR GLOBAL: R$ 68.415,57 (Sessenta e 

Oito Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Cinqüenta 
e Sete Centavos).

Empenho: 382/2011
Assinam:
Celso Luiz Garda
Rodrigues & Lima Ltda.

CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 167/ASJUR/2011
Processo nº: 1124/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Tei-

xeirópolis.
Contratado: J.R CONSTRUTORA LTDA..
Objeto: Cascalhamento de estradas vici-

nais.
 Prazo: 30 (trinta) dias.
Valor: R$ 55.186,16 (cinqüenta e cinco 

mil e cento e oitenta e seis reais e dezesseis 
centavos). 

Empenho: 1538/2011 
Assinam: 
J.R CONSTRUTORA LTDA.
Antonio Zotesso 
Almiro Soares  

Teixeirópolis, 11 de Novembro de 2011

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

VENDE-SE MÓVEIS USADOS

Vende-se uma estante usada para sala na cor 
marfi m. Preço: R$ 50,00. Mais informações 
pelo telefone 3421-6853, falar com Mariana.

Vende-se uma mesa marfi m com cinco cadei-
ras e um tampo de mármore. Preço: R$ 120,00. 
Mais informações pelo telefone 3421-6853, 
falar com Mariana.

Ji-Paraná, tem 85 reparti-
ções 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 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 outros. 
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. 

C ó d .  F Z _ 0 4 9 _ 11 _
ALVO_RO  – Vende-se 
fazenda com 86 alq. docu-
mentada, na lh 03, Nova 
Brasilândia d’Oeste. Toda 
formada e cercada com 
arame liso. casa de peque-
no porte, pasto, cercas e 
aguada muito 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 cochei-
ra 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 ener-
gia particular. 5 currais 
espalhados. Escritura-
da e Titulo Definitivo 
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 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 
Defi nitivo. 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 forma-
dos em pastagem no mu-
nicípio 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, gal-
pão e casa para peão. Sede 
com piso de cerâmica, for-
ro 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 repar-
tições e mangueira com 8 
repartições, tulha coberta 
de eternit, pomar, 3 repre-
sas e um rio médio. Uma 
casa de alvenaria coberta 
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. Ener-
gia monofásica e água 
encanada. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@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 cer-
cado 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 inaca-
bada, 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 
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 quei-
mado, medindo 8X8, 3 
quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro em alvenaria e área 
lateral. Energia elétrica. 
Valor é R$ 7.500,00 por 
alq. 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 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 pasta-
gem, 9 divisões de pasto, 
todos com água e 400 
alq. ainda virgem, curral 
com 8 divisões, casa sede 
simples em madeira, me-
dindo 8X10, e coberta 
com Eternit.  Valor R$ 
5.000,00 por alq. Aceita 
proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
entrar em contato pelo 
9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda 
em São Miguel do Gua-
poré, lh 58, km 63 Setor 
Primavera. 352 alq. 210 
formados e cercados e 
142 ainda são de mata, 
reserva legal. pastagens 
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. Valor R$ 
2.000.000,00, mas aceita 
proposta. Interessados 
falar diretamente com 
o proprietário, Sr. José 
Vieira, popular Dr. Vieira 
– Tel. 31-3486-1380, ou 
com o Corretor de Imó-
veis: Vicente Corretor, 
nos Tel. – 69-3412-2142 
ou TIM: 041-69-8114-
4243.   Podendo ainda ser 
o contato através da Dina, 
no Tel. 69-8457-8877. 

Cód_FZ_050_11_ALV-
RO – vende-se fazenda 
com 86 alq. na lh 03, 
de  Nova Brasi lândia 
d’Oeste. 40 alq. de pasto. 
casa de pequeno porte, 
cercas e aguada muito 
boa, Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no Fixo:69-3412-
2142. 

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 1 1 _
CMA_RO – Vende se fa-
zenda em Costa Marques, 

com 1.270 alq., com 500 
alq. formados em pasta-
gem, 8 divisões todas com 
água. área de mata, ainda 
virgem, com toda madeira 
e perfeitamente apropriada 
para se fazer um ou mais 
projetos de manejo. curral 
simples. casa sede em al-
venaria coberta com telha 
de barro e casa para peão 
coberta com Eternit. Valor 
R$ 2.500,00 por alq. Acei-
ta proposta, Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

SÍTIO

Cód_ST_028_11_ALV_
RO - Vende-se sítio na 
lh 106 km 3,5, com 14,5 
alq. sendo todos cerca-
dos com arame farpado 
e liso, 8 alq. formado em 
pastagem, 4 repartições 
todas com água, 4,5 alq. 
em mata e 2 alq. de la-
voura. Curral simples 
de 5x5, duas tulhas. 10 
mil pés de café, pomar 
com grande variedade de 
arvores frutíferas, várias 
represas uma casa de ma-
deira de 9x6, coberta de 
Eternit e toda na cerâmica 
e, forrada com forro de 
madeira com 3 quartos, 
sala, cozinha e banheiro, 

dispensa e área no forma-
to de “L”, cercada com 
arame liso e réguas.  Valor 
R$ 110.000,00, mas aceita 
proposta. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_035_11_ALV_
RO - Vende-se  sitio de 21 
alq. em Alvorada D’Oeste. 
formados, 3 represas, 2 re-
partições de pasto, curral 
de 40 X 40, tulha de 4 X 4 
coberta com eternit. casa 
de madeira de 6 X 8, mais 
uma área em formato de 
L, coberta com telha de 
barro e piso queimado, 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro sanitário piso 
queimado. Água de poço, 
e energia própria. Tratar 
9954-1016.

Cód_ST_044_11_CAC_
RO - Vende-se sitio lo-
calizado a mais ou menos 
25 Km de Cacoal, com 
5.5 alq. Sendo 1 de reser-
va, 3 de café e 1,5 com 
uma casa e vários pontos 
bons para outros cultivos, 
represa e córrego, água 
potável de poço e energia 
bifásica. Valor 135.000,00 
– Pagamento em dinheiro 
a vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 
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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

Estado de Rondônia
PREFEITURA

MUNICIPAL DE JARU

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal Celso Luiz Garda torna 
público a HOMOLOGAÇÃO para o seguinte 
processo.

PROCESSO Nº. 547/2011 – Secretaria Municipal 
de Saúde.

Pregão Presencial nº. 111/CPL/2011.
OBJETO: Despesas com Contratação de Empresa 

para Construção do Muro do Hospital.
EMPRESA VENCEDORA: RODRIGUES & 

LIMA LTDA.
 VALOR GLOBAL: R$ 68.415,57 (Sessenta e 

Oito Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Cinqüenta 
e Sete Centavos).

Seringueiras, 03 de Outubro de 2011.

CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal Celso Luiz Garda torna 
público a HOMOLOGAÇÃO para o seguinte 
processo.

PROCESSO Nº. 603/2011 – SEMACS/SEM-
SAU.

Pregão Presencial nº. 119/CPL/2011.
OBJETO: Despesas com Aquisição de Materiais 

de Construção.
EMPRESA VENCEDORA: EIDIT & EIDIT 

LTDA.
 VALOR GLOBAL: R$ 68.403,55 (Sessenta e 

Oito Mil e Quatrocentos e Três Reais e Cinqüenta e 
Cinco Centavos).

Seringueiras, 03 de Novembro de 2011.

CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

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 928/SAÚDE/ 2011, 
a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 173/2011, tendo a fi nalidade: 
Despesas com Aquisição de Material Permanente, 
para Suprir as Necessidades dos Consultórios 
Odontológicos do Centro de Saúde Irmã Ilza Elias 
e Posto de Saúde José Dias da Silva, Através da 
Secretaria Municipal de Saúde. Valor Estimado 
R$ - 19.980,00 (Dezenove Mil, Novecentos e Oi-
tenta Reais), conforme especifi cações constantes no 
Edital, Data de Abertura: 25/11/2011 as 09h00min 
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, 11 de Novembro de 
2011.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

Aviso de licitação
Pregão Eletrônico nº: 038/CPL/2011.

Edital 250/2011

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 0147/GAB/2011, torna público 
que realizará Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo Menor Preço e será julgada 
por Lote, nos termos da Lei nº 10.520/02, De-
cretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05 Decreto 
Municipal nº 083/GP/07, aplicando-se subsi-
diariamente a Lei nº 8.666/93, para atender 
a Secretaria Municipal de Educação Cultura 
e Turismo (SEMECT). Objeto: Aquisição 
de Material de Consumo (Pneus e Outros). 
Estimado no valor de R$ 68.303,00 (Sessenta 
e oito mil trezentos e três reais). Processo 
Administrativo nº GI-1169/2011 – Data para 
cadastro de proposta 23/11/2011 a partir das 
08:00h, data para abertura de propostas e inicio 
da sessão pública: dia 25/11/2011, com início 
às 11:00, horário de Brasília – DF, local www.
bll.org.br “acesso identifi cado no link - licita-
ções”. Informações Complementares: O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados no 
site supracitado ou na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Teixeirópolis - RO, 
sito à Av. Afonso Pena, n° 2280, Centro, de 
Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em 
horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, 
para maiores informações através do telefone 
(69) 3465 1112. 

Teixeirópolis/RO, em 11 de Novembro de 
2011.

Jumar Negrini
Pregoeiro

Dec. Nº 0147/GAB/2011

TOMADA DE PREÇOS
 Nº. 015/PMJ - CPL/2011.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jaru/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 
Portaria Nº. 052/GP/2011, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar na 
forma da Lei Federal nº. 8.666/93, licitação na mo-
dalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, que será realizada no dia 01 DE 
DEZEMBRO DE 2011, ÀS 08h:00min., na sala 
de reunião da CPL, situada a Avenida Rio Branco 
n.º 2017 Centro, nesta cidade, objetivando: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA 
E AMPLIANÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 
FREI HENRIQUE DE COIMBRA, localizada 
na linha 634 km 20 município de Jaru,  conforme 
Projeto Básico. Autorização: Processo nº. 2891/SE-
MED/2011. O Edital encontra-se a disposição na sala 
da CPL, onde poderá ser examinado e/ou adquirido 
mediante o recolhimento no valor, não reembolsável 
de R$ 30,00 (trinta reais), com apresentação da guia 
de depósito bancário: Conta Corrente no 10.585–6, 
Agência 1401–X, Banco do Brasil S/A. Informações 
no endereço supracitado, pelo telefone (69) 3521-
6993 fax 3521-6445.

Em, 11 de novembro de 2011.

ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Presidente da CPL

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 
DE AQUICULTURA

EU, JOSÉ ROBERTO MAGNONI, INSCRITO 
NO CPF: 587.312.379-91, VENHO POR MEIO DES-
TE REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO , PARA A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MUNICÍ-
PIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  T16  LOTE 01 
GLEBA 31 , ZONA RURAL.

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 
DE AQUICULTURA

EU, WILSON DOS REIS SOARES, INSCRITO 
NO CPF: 139.537.292-68 VENHO POR MEIO DES-
TE REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO , PARA A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MU-
NICÍPIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  TN22 
LOTE 88-A GLEBA 01 , ZONA RURAL.


