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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 aceita 
proposta ou troca em 
gado, caminhão ou carro. 
Tr. 3412-2142.

C ó d _ C H 0 4 9 _ 1 1 _
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 públi-
ca. 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, 
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curral coberto de 40X40. 
Tem ainda casa de madei-
ra 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. Interes-
sados 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 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 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 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 
pagamento. Tr. 9954-
1016. 

C ó d .  F Z _ 0 4 9 _ 1 1 _
ALVO_RO  – Vende-
se fazenda com 86 alq. 
d o c u m e n t a d a ,  n a  l h 
03, Nova Brasilândia 
d’Oeste. Toda formada 
e cercada com arame 
liso. casa de pequeno 
porte, pasto, cercas e 
aguada muito boa. Tratar 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2011

A Prefeitura Municipal de Mirante da Serra 
– RO torna público que realizará Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Pre-
ço 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 
a Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esporte – Aquisição de materiais perma-
nentes (Lousa interativa digital, projetor de 
imagens, nobreak, notebook e caixa acústica). 
Processo Administrativo nº 1.365/2011. Data 
para inicio de recebimento de propostas: às 
08:00 do dia  16/12/2011; abertura de proposta 
e inicio da sessão de disputa: às 12:00 do dia 
28/12/2011 (horário de Brasília); valor estima-
do da contratação R$ 122.970,80, 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.

Mirante da Serra, 15 de Dezembro de 2011.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.738/2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 276/2011.
Contratado: COMÉRCIO DE COMBUSTÍ-

VEIS TEIXEIRA LTDA-ME, CNPJ/MF sob Nº. 
04.581.606/0001-19;

Objeto: Aquisição de combustíveis, especifi ca-
mente 24.000 (vinte e quatro mil) litros de óleo 
diesel e 50 (cinqüenta) litros de óleo lubrifi cante 
15W40 turbo da marca GIRUX, nos termos do 
projeto básico acostado aos autos.

Valor: R$ 57.360,00 (cinqüenta e sete mil trezentos 
e sessenta reais) por 24.000 (vinte e quatro mil);

Dotação Orçamentária: Nota de Empenho n.º 
1465/2011, unidade orçamentária 05.001, projeto 
atividade 12.361.0005.2.053 – MANUTENÇÃO 
DO FUNDEB 40%, elemento de despesa 3390 30 
00 00 – MATERIAL DE CONSUMO.

São Miguel do Guaporé/RO, 08 de dezembro de 
2011.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(PROCESSO N.º G1-2269/11-SEMAD)

Nos termos do disposto no Artigo 25, inciso III, 
c/c o Artigo 26 parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, fi ca RATIFICADA A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, consoante 
a documentação acostada aos autos do Processo 
Administrativo n.º G1-2269/11, estando, assim, jus-
tifi cada sufi cientemente pelo Secretário Municipal 
de Administração - SEMAD, Senhor Josias José 
dos Santos, para a contratação de uma empresa para 
promover o evento de réveillon 2011/2012, com 
inicio na noite do dia 31/12/2011 ás 22:00 horas e 
término no dia 01/01/2012 ás 4:00 horas, a partir da 
assinatura do respectivo contrato, a favor da empresa: 
R C FERREIRA & SANTOS LTDA ME, CNPJ 
13.753.133/0001-80, com sede à av. Porto Velho, 
2844, Fundos Piso Superior, Centro na cidade de 
Cacoal-RO, nos termos da Justifi cativa, Projeto Básico 
e demais documentos inclusos nos autos, no valor total 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Município de Alvorada do Oeste/RO., 15 de 
dezembro 2011.

Laerte Gomes
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 110/2011.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através 
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 
20 de 2011, torna público que realizará Licitação na 
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por 
item. Objeto – Aquisição de peças, nos quantitativos 
descritos no Edital, para atender máquinas vinculadas 
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
através do convênio celebrado com o Governo do Es-
tado de Rondônia de nº 012/11/GJ/DER-RO. Processo 
Administrativo nº 2298/2011. A abertura será realizada 
no dia 30 de dezembro de 2011 às 11h:00. O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados 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, 15 de dezembro de 2011.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 18/FMS/2011.

O Fundo Municipal de Saúde de Alvorada do Oes-
te – RO, através da Pregoeira nomeada pelo Decreto 
Municipal nº 34 de 2011, torna público que realizará 
Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo me-
nor preço por item. Objeto – Aquisição de medicamen-
tos controlados e outros, nos quantitativos descritos 
no Edital, para atender os Programas Saúde Mental e 
Farmácia Básica, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. Processo Administrativo nº FMS 
301/2011. A abertura será realizada no dia 30 de de-
zembro de 2011 às 08h:00. O Edital encontrar-se-á a 
disposição dos interessados 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, 15 de dezembro de 2011.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1631/

SEMUSA/2011

O Município de Presidente Médici/RO, através 
do Pregoeiro Ofi cial, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que se encontra instaurada 
LICITAÇÃO sob a modalidade de PREGÃO PRE-
SENCIAL, do tipo de “Menor Preço Unitário”, na 
forma do disposto na Lei nº. 10.520, Lei nº. 8.666/93, 
e alterações, e ainda por outras legislações perti-
nentes se assim for o caso. DA AUTORIZAÇÃO: 
Processo Administrativo Nº. 1631/SEMUSA/2011. 
DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde. 
DO OBJETO: A presente licitação tem como objeto 
a Aquisição de combustível. LOCAL E DATA 
DE ABERTURA: 28 de dezembro de 2011, às 
11h00min, na sala de reunião da CPLM, no prédio 
da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, n ° 1613-Centro-Presidente Médici/RO.O 
Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site 
http://www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes e 
no setor da CPLM, sala 15, bem como informações 
poderão ser obtidos de segunda à sexta feira no horá-
rio das 07h30min às 13h30min na sala da CPLM.

Presidente Médici /RO, 15 de dezembro de 
2011.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial
Port. 774/2011

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1633/

SEMARF/2011

O Município de Presidente Médici/RO, através 
do Pregoeiro Ofi cial, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que se encontra instaurada 
LICITAÇÃO sob a modalidade de PREGÃO PRE-
SENCIAL, do tipo de “Menor Preço Unitário”, na 
forma do disposto na Lei nº. 10.520, Lei nº. 8.666/93, 
e alterações, e ainda por outras legislações pertinentes 
se assim for o caso. DA AUTORIZAÇÃO: Processo 
Administrativo Nº. 1633/SEMARF/2011. DOS RE-
CURSOS: Secretaria Municipal de Administração e 
Regularização Fundiária. DO OBJETO: A presente 
licitação tem como objeto a Aquisição de combus-
tível. LOCAL E DATA DE ABERTURA: 28 de 
dezembro de 2011, às 12h00min, na sala de reunião 
da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada 
na Avenida São João Batista, n ° 1613-Centro-Pre-
sidente Médici/RO.O Edital e seus anexos poderão 
ser retirados pelo site http://www.presidentemedici.
ro.gov.br/licitacoes e no setor da CPLM, sala 15, bem 
como informações poderão ser obtidos de segunda 
à sexta feira no horário das 07h30min às 13h30min 
na sala da CPLM.

Presidente Médici /RO, 15 de dezembro de 
2011.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial
Port. 774/2011

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1627/

SEMBEAS/2011

O Município de Presidente Médici/RO, através 
do Pregoeiro Ofi cial, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que se encontra instaurada 
LICITAÇÃO sob a modalidade de PREGÃO PRE-
SENCIAL, do tipo de “Menor Preço Unitário”, na 
forma do disposto na Lei nº. 10.520, Lei nº. 8.666/93, 
e alterações, e ainda por outras legislações pertinentes 
se assim for o caso. DA AUTORIZAÇÃO: Processo 
Administrativo Nº. 1627/SEMBEAS/2011. DOS 
RECURSOS: Secretaria Municipal do Bem Estar e 
Assistência Social. DO OBJETO: A presente lici-
tação tem como objeto a Aquisição de combustível. 
LOCAL E DATA DE ABERTURA: 28 de dezembro 
de 2011, às 10h30min, na sala de reunião da CPLM, 
no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida 
São João Batista, n ° 1613-Centro-Presidente Médici/
RO.O Edital e seus anexos poderão ser retirados 
pelo site http://www.presidentemedici.ro.gov.br/
licitacoes e no setor da CPLM, sala 15, bem como 
informações poderão ser obtidos de segunda à sexta 
feira no horário das 07h30min às 13h30min na sala 
da CPLM.

Presidente Médici /RO, 15 de dezembro de 
2011.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial
Port. 774/2011

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2011
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS APENSA-

DOS Nº. 1623-1624-1625-1626/SEMBEAS/2011

O Município de Presidente Médici/RO, através 
do Pregoeiro Ofi cial, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que se encontra instaurada 
LICITAÇÃO sob a modalidade de PREGÃO PRE-
SENCIAL, do tipo de “Menor Preço Por Lote”, na 
forma do disposto na Lei nº. 10.520, Lei nº. 8.666/93, 
e alterações, e ainda por outras legislações perti-
nentes se assim for o caso. DAAUTORIZAÇÃO: 
Processos Administrativos apensados Nº. 1623-1624-
1625-1626/SEMBEAS/2011. DOS RECURSOS: 
Recurso Próprio, Secretaria Municipal de bem estar 
e Assistência Social - SEMBEAS. DO OBJETO: A 
presente licitação tem como objeto a Aquisição de 
gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza 
e material didático. LOCAL E DATA DE ABER-
TURA: 28 de dezembro de 2011, às 08h30min, na 
sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida São João Batista, n ° 
1613-Centro-Presidente Médici/RO.O Edital e seus 
anexos poderão ser retirados pelo site http://www.
presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes e no setor da 
CPLM, sala 15, bem como informações poderão 
ser obtidos de segunda à sexta feira no horário das 
07h30min às 13h30min na sala da CPLM.

Presidente Médici /RO, 15 de dezembro de 
2011.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial
Port. 774/2011

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. 

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 fios. 32 reparti-
ções, todas com água e 
cocheira coberta com 
eternit e porteira de ma-
deira. tem 6 casas - 5 com 
energia elétrica já instala-
da. Sede fi ca bem no cen-
tro da propriedade e ainda 
tem motor e gerador de 
energia particular. 5 cur-
rais espalhados. Escritu-
rada e Titulo Defi nitivo 
Aceita proposta. Valor R$ 
6.000,00 por alq. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicen-


