
Valor somente da fazen-
da. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

C ó d _ F Z _ 0 0 5 _ 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, barra-
cão coberto com Eternit 
de 10X8, 5 represas,  casa 
pra peão de 7X5, energia 
da CERON e água de 
poço. Título Definitivo. 
Valor é Dois Milhões, 
incluindo 100 cabeças de 
gado e mais um trator da 
Marca Valmet. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 11 _
CAS_RO – Vende-se fa-
zenda de 500 alq. com 450 
formados em pastagem 
no município de Cas-
tanheiras. 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, 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. Mas aceita 
proposta. Interessados 
tratar nos seguintes tele-
fones: 69-9952-2456 e ou 
8488-0022, ou ainda se 
preferir, no telefone fi xo: 
69-3412-2142.

C ó d _ F Z _ 0 9 1 _ 0 9 _
PRM_RO  -  Vende-se 

CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 1 1 _
ALV_RO – Vende-se chá-
cara localizada na Rua Al-
mirante 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 di-
visões 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. 
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 pasta-
gens., e mais de 6.000 alq. 
intocáveis e com madeira 
nativa. 4.000 alq. em Es-
critura Pública e 5.000 alq. 
em processo de usucapião 
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 – . 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, sexta-feira, 22 de junho de 2012 - Correio Popular6 Este é o mundo automanifestação.

ALUGUEL

Aluga-se uma ótima residência, em 
alvenaria, toda murada, com 3 quartos, 
sendo uma suíte, wc social, sala grande, 
cozinha, na Avenida Aracaju, 864-fundos. 
Interessados tratar pelos fones 8409-17135 
e 9984-2528.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
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 Pregão Presencial
AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial N.º042/2012

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé 
Estado de Rondônia, Localizada na: Av. Guaporé 
Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bairro - Cidade 
Alta, através da Equipe do Pregão Presencial, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar na forma do disposto da Lei 10.520/2002, 
e subsidiariamente com a Lei 8.666/93, licitação na 
modalidade de Pregão Presencial, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a: AQUI-
SIÇÃO  DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) 
PARA ATENDER AOS ONIBUS, Solicitado pela 
Secretaria Municipal de Educação.

  
INTERESSADO: Secretaria Municipal de 

Educação.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 

Nº.0961/2012
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 09/07/2012  AS 07:30 HORAS .
d) VALOR GLOBAL:R$-18.368,00(Dezoito mil 

trezentos e sessenta e oito reais)
E) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Li-

citação, no Prédio da Prefeitura Municipal, sito: Av. 
Guaporé Nº4557, esquina com a Av. Brasil, Bairro 
Cidade Alta, fone: (69) 3621-2489.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
supracitado em dias úteis, das 7:00 às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO, 20 de junho de 2012.
______________________

Suely Marques Santos
Pregoeiro Ofi cial  

Port.016/2012

...............................
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/

PMJ/2012.
  AVISO DE LICITAÇÃO

   
A Prefeitura Municipal de Jaru/RO, através da 

Comissão Permanente de Licitação, nomeada 
pela Portaria Nº. 017/GP/2012 torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 
licitação na modalidade CHAMAMENTO PÚ-
BLICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
que será realizada no dia 10 DE JULHO DE 
2012, ATÉ 10h: 00 min., na sala de reunião da 
CPL, situada a Avenida Rio Branco nº. 2017 
Centro, nesta cidade, objetivando: a aquisição 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA-
ÇÃO ESCOLAR. Conforme Projeto Básico. 
Autorização: Processo nº. 707/SEMED/2012. O 
Edital e todos os seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sala de sessões da Comissão 
Permanente de Licitações, sito a Avenida Rio 
Branco nº. 2017, Centro. A retirada do Edital 
completo poderá ser requisitada gratuitamente, 
em seu formato digital no mesmo endereço, 
de segunda a sexta-feira, exceto feriado, 
das 07h30min, à 13h30mine das 14h00 às 
17h30mim, podendo ainda ser solicitado pelo 
fone (69) 3521-6993, fax 3521-6445, ou no e-
-mail cpl_pmj2011@hotmail.com. 

Em, 20 de Junho de 2012.

ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Presidenta da CPL

............................
TOMADA DE PREÇOS 

Nº. 001/PMJ-SEMSAU/2012.
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

 DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jaru/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada 
pela Portaria nº. 017/GP/2012 torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 li-
citação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que será 
realizada no dia 09 DE JULHO DE 2012, ÀS 
08h: 30 min., na sala de reunião da CPL, situada 
a Avenida Rio Branco nº. 2017 Centro, nesta ci-
dade, objetivando: contratação de empresa para  
especializada em engenharia civil para executar 
a Construção do Posto de Saúde, localizado no 
setor Novo Estado, conforme Projeto Básico. 
Autorização: Processo nº. 881/SEMSAU/2012. 
No valor global de R$ 210.000,00. 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, 20 de junho de 2012.

ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Presidente da CPL
............................

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 56/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através da 
Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 17 de 
2012, torna público que realizará Licitação na modali-
dade Pregão Presencial, tipo menor preço unitário por 
item. Objeto- Aquisição de materiais de construção, 
nos quantitativos e especifi cações descritas no Edital, 
para atender a solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação. Processo Administrativo nº 1320/2012. A 
abertura será realizada no dia 04 de julho de 2012 às 
08h:30. O Edital encontrar-se-á a disposição dos inte-
ressados no site www.alvoradadooeste.ro.gov.br, bem 
como 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, 21 de junho de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 57/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através 
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 
17 de 2012, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
unitário por item. Objeto- Contratação de serviços 
de empresa para a confecção de cruzetas, Lages 
e palanques de concreto e portões chapeados, nos 
quantitativos e especifi cações constantes no Edital, 
para atender a solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação. Processo Administrativo nº 1302/2012. A 
abertura será realizada no dia 04 de julho de 2012 às 
10h:00. O Edital encontrar-se-á a disposição dos inte-
ressados no site www.alvoradadooeste.ro.gov.br, bem 
como 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, 21 de junho de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 58/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através 
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 
17 de 2012, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
unitário por item. Objeto- Contratação de serviços 
de pessoa física para a construção de muros, cercas 
com arame liso, colocação de cruzetas em concreto 
e a instalação de caixa d’água, abertura de parede de 
alvenaria e colocação de portas e divisória de PVC 
em salas, para atender escolas da rede municipal de 
ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Educação. Processo Administrativo nº 1300/2012. 
A abertura será realizada no dia 04 de julho de 2012 
às 11h:30. O Edital encontrar-se-á a disposição dos 
interessados no site www.alvoradadooeste.ro.gov.
br, bem como 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, 21 de junho de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN
EDITAL N° 001/2012

O Presidente da Comissão Executiva Provisória do 
Partido Trabalhista Nacional — PTN, neste município 
de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, Convoca todos os 
seus convencionais, com direito a voto, segundo o que 
dispõe os artigos 14 e 15 do Estatuto do Partido, para 
participarem da Convenção a realizar-se às 8horas 
do próximo dia 30 de junho de 2012, na Av. Dois de 
Abril, n° 1571, nas dependências da Câmara Muni-
cipal, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia:

Escolha dos candidatos que concorrerão às eleições 
municipais majoritárias e/ou proporcionais a serem 
realizadas no próximo dia 07(sete) de outubro de 2012;

Defi nições se serão realizadas coligações, tanto para 
as eleições majoritárias e/ou proporcionais;

Outros assuntos de interesse do Partido.

Ji-Paraná, 21 de junho de 2012.
____________________________
MAURO DE OLIVEIRA SOUZA

PRESIDENTE COMISSÃO EXECUTIVA 
PROVISÓRIA DO PARTIDO TRABALHISTA 

NACIONAL - PTN

fazenda na 4º lh com 155 
alq. Sendo 100 formados e 
cercado e 55 alq. de mata. 
8 repartições e mangueira 
com 8 repartições, tulha 
coberta de eternit, pomar, 
3 represas e um rio médio. 
Uma casa de alvenaria co-
berta 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. 

C ó d _ F Z _ 0 0 8 _ 1 0 _
SER_RO - Vende-se fa-
zenda 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 alvenaria inaca-
bada, com energia. Tratar 

9954-1016.

C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 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 fi os 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 
elétrica.. Estuda-se pro-
posta. Interessados tratar 
69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_
RO - Vende-se fazenda 
com 3.800 alq.,  muni-
cípio de Rio Crespo, dos 
quais 1.800 formados e 
cercados com arame liso 
de 5 e 6 fi os. várias di-
visões, 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, bar-
racão p/ ofi cina, garagem, 

escritório em alvenaria, 
barracão em alvenaria 
para sal, rações e ferra-
mentas. Pista para pouso 
de avião de pequeno porte 
com 800 m. Escritura Pú-
blica, 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. 


