
CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, sábado e domingo, 4 e 5 de fevereiro de 2012 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

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, cur-

ral 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 
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_

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. GERALDO CESAR DE CASTRO, inscrito 

no CPF do MF sob o número 312.963.432-00, com en-
dereço localizado na Rua Santo Antonio, 1132, Bairro 
São Francisco, no município de Ji-Paraná (RO), torna 
público que requereu junto à SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental) na Coordenadoria de 
Licenciamento e Monitoramento Ambiental - COL-
MAM, a Licença Prévia (LP) para a atividade de lava 
jato de veículos automotores e outros.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O sr. GERALDO CESAR DE CASTRO, inscrito 
no CPF do MF sob o número 312.963.432-00, com en-
dereço localizado na Rua Santo Antonio, 1132, Bairro 
São Francisco, no município de Ji-Paraná (RO), torna 
público que requereu junto à SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental) na Coordenadoria de 
Licenciamento e Monitoramento Ambiental - COL-
MAM, Licença de Instalação (LI) para a atividade de 
lava jato de veículos automotores e outros.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O sr. GERALDO CESAR DE CASTRO, inscrito 
no CPF do MF sob o número 312.963.432-00, com en-
dereço localizado na Rua Santo Antonio, 1132, Bairro 
São Francisco, no município de Ji-Paraná (RO), torna 
público que requereu junto à SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental) na Coordenadoria de 
Licenciamento e Monitoramento Ambiental - COL-
MAM, Licença de Operação (LO) para a atividade de 
lava jato de veículos automotores e outros.

CERTIDÃO AMBIENTAL
A empresa GEFIPLA INDÚSTRIA, COMÉRCIO 

E LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ do MF sob 
o n.º 08.597.504/0002-23, com endereço à Avenida 
Transcontinental, 4416, – Bairro Riachuelo, no Mu-
nicípio de Ji-Paraná (RO), torna público que requereu 
junto à SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Ambiental), na COLMAM – Coordenadoria 
de Licenciamento e Monitoramento Ambiental, a 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL 
para a atividade de comércio de cerveja.

O Município de São Miguel do Guaporé, Ro, atra-
vés do Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal 
nº 728/2011, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2012, tipo 
Menor Preço por Item, nos termos da Lei nº10.520/02, 
Decreto Federal nº 5.450/05, Decreto Municipal nº 
2613/PMSG/2009 e, aplicando-se subsidiariamente 
a Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006, 
Objeto: Aquisição de 01 (Um) Veiculo 0 Km Tipo 
Ambulância, Equipada para Atendimento no Ser-
viços de Remoção no Transporte de Pacientes, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, Processo Administrativo nº 162/2012– Data 
para cadastro e entrega de proposta 09/02/2012 das 
08:00 hs até às 09:25h do dia 17/02/2012. Abertura 
de propostas 17/02/2012 das 09:30 até às 10:55 e 
inicio da sessão pública: dia 17/02/2012, com início 
às 10:00 horas, horário de Brasília – DF, local www.
bll.org.br “acesso identifi cado no link - licitações”. 
Informações Complementares: Valor Estimado R$ 
-    (Trinta e Três Mil, Cento e Vinte Reais), O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados no site 
supracitado e ou na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Guaporé, RO, Av. São 
Paulo nº 1490, 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) 3642-2200/2352 

São Miguel do Guaporé,RO,03 de Fevereiro de 
2012

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

Portaria. Nº728/2011   

O Município de São Miguel do Guaporé, Ro, atra-
vés do Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal 
nº 728/2011, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2012, para 
Eventual Registro de Preços, tipo Menor Preço por 
Lote, nos termos da Lei nº10.520/02, Decreto Federal 
nº 5.450/05, Decreto Municipal nº 2613/PMSG/2009 
e, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e 
Lei Complementar nº 123/2006, Objeto: Aquisição de 
Materiais Permanente como Ar Condicionado, Micro 
Computadores No-break e Serviços de Instalação 
de Ar, para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais de Gabinete, Administração e Fazenda, 
Obras, Educação, Saúde, Semtras, Agricultura, 
Planejamento, Meio Ambiente e Esporte, Processo 
Administrativo nº 142/2012– Data para cadastro e 
entrega de proposta 08/02/2012 das 08:00 hs até às 
09:25h do dia 16/02/2012. Abertura de propostas 
16/02/2012 das 09:30 até às 09:55 e inicio da sessão 
pública: dia 16/02/2012, com início às 10:00 ho-
ras, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br 
“acesso identifi cado no link - licitações”. Informações 
Complementares: Valor Estimado R$ - 507.545,00    
(Quinhentos e Sete Mil, Quinhentos e Quarenta e 
Cinco Reais), O Edital encontrar-se-á a disposição 
dos interessados no site supracitado e ou na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de São Miguel 
do Guaporé, RO, Av. São Paulo nº 1490, centro, de 
Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de 
expediente das 07:00 às 13:00 horas, para maiores in-
formações através do telefone (69) 3642-2200/2352 

São Miguel do Guaporé,RO,03 de Fevereiro de 
2012

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

Portaria. Nº728/2011   

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 120/SEMOSP 
/2012, a realização de licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2012, tendo a 
fi nalidade: Despesas com Aquisição de Materiais 
Elétricos, para Manutenção de Iluminação Pública 
Neste Município de São Miguel do Guaporé, para 
Atender as Necessidades da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos. Valor Estimado R$ 
-  69.845,00 (Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e 
Quarenta e Cinco Reais), conforme especifi cações 
constantes no Edital, Data de Abertura: 16/02/2012 
as 11h00min 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, 03 de Fevereiro de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

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 138/SE-
MADF /2012, a realização de licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2012, tendo a 
fi nalidade: Contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços de Acompanhamento 
das Informações Utilizadas pela Sefi n-Ro, para o 
Calculo do Índice de Participação do Município 
na Distribuição do ICMS, para Atender as Neces-
sidades da Secretaria Municipal de Administração 
e Fazenda. Valor Estimado R$ -  70.000,00 (Setenta 
Mil Reais), conforme especifi cações constantes no 
Edital, Data de Abertura: 17/02/2012 as 12h00min 
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, 03 de Fevereiro de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

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 146/
SEMSAU /2012, a realização de licitação na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2012, 
tendo a fi nalidade: Despesas com Aquisição de 
Toalhas e Confecções de Lençóis e Fronhas, para 
Atender as Necessidades da Unidade de Saúde 
Massao Okamoto, Centro de Saúde Irmã Ilza 
Elias e Posto de Saúde José Dias da Silva. Valor 
Estimado R$ -  17.910,00 (Dezessete Mil, Novecentos 
e Dez Reais), conforme especifi cações constantes no 
Edital, Data de Abertura: 17/02/2012 as 10h00min 
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, 03 de Fevereiro de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

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/ ofi cina, 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.  
Interessados entrar em 
contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
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.


