
lh 55 - capa 87 – lote 56 
– setor Barão do Melga-
ço – Pimenta Bueno, 48 
alq., sendo 30 alq. todo 
formado e cercado com 
arame liso. Várias re-
partições, algumas com 
água e vários lugares 
para represas, um rio 
que nasce das nascentes 
da mata e atravessa o 
sitio, sendo 18 alq. de 
mata. 2 casas de madeira 
coberta com telhinha de 
barro, cercada. Aceita 
proposta. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

CASAS

C ó d _ C S _ 0 3 1 _ 11 _
ALV_RO - Vende-se 
casa de alvenaria coberta 
de telha de barro na Ave-
nida José de Alencar, 
área nobre de Alvorada 
D’Oeste. 3 quartos, 2 
suítes, 3 salas, cozinha, 
edícula, área de lazer e la-
vanderia. Os três banhei-
ros todos na cerâmica. 
Casa com piso de cerâmi-
ca e forrada com forro de 
madeira. construída em 2 
terrenos murados de 10 X 
50. rede de telefone, rede 
de esgoto, rede de ener-
gia 110 e 220 Wats, rua 
asfaltada, água tratada, 
terreno gramado e com 
passarela para carros até 
a garagem. Interessados 
tratar 9954-1016.

C ó d _ C S _ 0 3 8 _ 11 _
ALV_RO – Vende se casa 
de alvenaria na Avenida 
Sargento Mário Nogueira 

Vaz, 4.820, Centro, Al-
vorada D’ Oeste, 100 m2 
de área construída, toda 
na cerâmica e com forro 
misto, 2 quartos, suíte, 
sala, cozinha, dispensa, 
banheiro social, área na 
frente, varanda nos fun-
dos e mais edícula com 
área de serviço anexo. 
Terreno de 10 X 50, todo 
murado com calçada na 
frente e com as instala-
ções hidráulicas ligadas 
a rede de esgoto munici-
pal. Energia elétrica com 
padrão bifásica, rede de 
telefone, internet, água 
tratada do SAAE – Mas, 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicen-
tecorretor37@hotmail.
com ou 69-9974-4030 ou 
no Fixo:69-3412-2142. 

C ó d _ C S _ 0 4 3 _ 11 _
ALV_RO  -  Vende-se 
casa de alvenaria toda na 
cerâmica na Avenida JK, 
5440, Bairro São Fran-
cisco, Alvorada do Oeste, 
2 quartos, sala, cozinha e 
banheiro todo na cerâmica 
e forrada com forro de 
madeira, murada, Energia 
da “CERON” e água da 
“SAAE”, aceita-se pro-
posta inclusive pega-se um 
carro. Interessados falar 
69-3412-2142. 

PONTO
 COMERCIAL

C ó d _ P C _ 0 3 6 _ 11 _
OPO_RO – Vende-se ou 
troca por fazenda o Hotel 
Planalto em Ouro Preto do 
Oeste, ao lado da Rodoviá-
ria Central, 630 m2 de área 

fazenda de 500 alq. com 
450 formados em pas-
tagem 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 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 
fazenda na 4º lh com 155 
alq. Sendo 100 formados 
e cercado e 55 alq. de 
mata. 8 repartições e 
mangueira com 8 repar-
tições, 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 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: vicentecor-
retor37@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 
fazenda em Seringueiras, 
com 1090 alq. formados 
e cercado com arame 
liso, 5 fios, com varias 
divisões todas com água, 
curral com balança e 
tronco, dois rios e varias 
nascentes. Sede de al-
venaria inacabada, 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 re-
presas, 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_

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se 
chácara localizada na 
Rua Almirante Taman-
daré, 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”. 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. Mas aceita 
proposta ou troca em 
gado, caminhão ou carro. 
Tr. 3412-2142.

C ó d _ F Z _ 0 0 1 _ 11 _
JIP_RO –  Vende-se 
fazenda com 9.000 alq. 
dos quais, 2.560 alq. são 
de pastagens., e mais de 
6.000 alq. intocáveis 
e com madeira nativa. 
4.000 alq. em Escritura 
Pública e 5.000 alq. em 
processo de usucapião 
com a Posse Mansa des-
de 1.985. A 230 km de 
Ji-Paraná, tem 85 re-
partições de pasto, todas 
com água; pista de pou-
so para avião de peque-
no 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 Ca-
terpillar 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 – . 
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 fios, 7 reparti-
ções de pasto, todas com 
água. Curral de 24X28, 
barracão coberto com 
Eternit de 10X8, 5 re-
presas,  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 Val-
met. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 11 _
CAS_RO – Vende-se 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, quinta-feira, 20 de setembro de 2012 - Correio Popular6 Futuro está dentro da mente.

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 fios. várias 
divisões, todas com água 
e cocho para sal. Topo-
grafia plana, terra mista  
Casa Sede em alvenaria, 
12 casas para funcioná-
rios. Energia da CERON. 
Três retiros, todos com 
curral e casa. Almoxari-
fado, barracão p/ oficina, 
garagem, escritório em 
alvenaria, barracão em 
alvenaria para sal, rações 
e ferramentas. Pista para 
pouso de avião de pe-
queno porte com 800 m. 
Escritura Pública, mas 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento.  Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicen-
tecorretor37@hotmail.
com ou 69-9974-4030 ou 
no Fixo:69-3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 4 0 _ 11 _
CMA_RO – Vende se 
fazenda no município 
de Costa Marques com 
800 alq. 400 formados 
em pastagem, 9 divi-
sões de pasto, todos com 
água e 400 alq. ainda 
virgem, curral com 8 di-
visões, casa sede simples 
em madeira, medindo 
8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 
Interessados entrar em 
contato pelo 9954-1016.

COD_FZ_039_11_
CMA_RO – Vende se 
fazenda em Costa Mar-
ques, com 1.270 alq., 
com 500 alq. formados 
em pastagem, 8 divisões 
todas com água. área de 
mata, ainda virgem, com 
toda madeira e perfeita-
mente apropriada para 
se fazer um ou mais pro-
jetos de manejo. curral 
simples. casa sede em 
alvenaria coberta com 
telha de barro e casa 
para peão coberta com 
Eternit. Aceita proposta, 
Interessados entrar em 

CHÁCARA contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no Fixo:69-
3412-2142. 

SÍTIO

C ó d _ S T _ 0 3 5 _ 11 _
ALV_RO  -  Vende-se  
sitio de 21 alq. em Alvo-
rada D’Oeste. formados, 
3 represas, 2 repartições 
de pasto, curral de 40 X 
40, tulha de 4 X 4 cober-
ta 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, cozi-
nha, banheiro sanitário 
piso queimado. Água de 
poço, e energia própria.

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _
CAC_RO  - Vende-se 
sitio localizado a mais 
ou menos 25 Km de 
Cacoal, com 5.5 alq. 
Sendo 1 de reserva, 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. – 
Pagamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_
RO - Vende-se sitio de 
16 alq. todos formados, 
em Machadinho do Oes-
te , com 2 divisões todas 
cercadas e com água. 
1 remanga de 30x30, 
curral coberto, casa de 
madeira coberta de eter-
nit de 7X7. 3 represas, 
500 pés de cafés no 
quintal e pomar com 
grande variedade de ar-
vores frutíferas. Valor R$ 
100.000,00. Mas, aceita 
proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012

O Presidente da CPL do Município de Mirante 
da Serra - RO torna público para conhecimento 
dos interessados a SUSPENSÃO DE LICI-
TAÇÃO sob a modalidade Tomada de Preços, 
tipo “Menor Preço”, sob o regime de execução 
indireta, por empreitada por preço unitário, 
objetivando a contratação de empresa jurídica 
para reforma de 02 (dois) postos de saúde, 
devido a não publicação da prorrogação Edital 
no Diário Ofi cial do Estado de Rondônia. 

Mirante da Serra, 18 de Setembro de 2012.

CARLOS WILLIN DOBELIN
Presidente - CPL

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

COMARCA: JI-PARANÁ
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE VENDA JUDICIAL

O Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, torna público 
que será realizada a venda do bem a seguir descrito e 
referente à Execução que se menciona.

Exequente: Jacineia Pereira Barroso Apolinário
Executado: Guilhermina Yuko Carageorge, brasi-

leira, solteira, CPF nº 736.270.382-15.
Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 0088641-48.2009.8.22.0005
Classe: Cumprimento de Sentença

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01 (um) Terreno 
Urbano, Lote 03, Quadra 105-C, com medidas de 
10x30 (dez metros de frente e fundos por trinta metros 
em cada lateral), totalizando 300m² (trezentos metros 
quadrados) com as seguintes benfeitorias: Uma Casa 
feita em alvenaria com 05(cinco) cômodos e mais área 
de serviço e garagem, cobertura em telha de barro, 
piso em cerâmica, sendo: 01(um) banheiro, 03(três) 
quartos, 01(uma) sala, 01(uma) cozinha, situado na 
Rua Belém, nº 610, Bairro São Francisco, Ji-Paraná/
RO, avaliada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
Descrição do terreno: 10x30m, totalizando 300m² 
(trezentos metros quadrados). Área alagável, possui 
divisas com cerca de madeira em péssimo estado de 
conservação, rua intransitável, bairro afastado, distan-
te do centro e de vias que transitam ônibus. Avaliado 
em R$ 10.000,00(dez mil reais).

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais)

DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 24/9/2012, 
às 10:00 horas

DATA PARA SEGUNDA VENDA: 04/10/2012, 
às 10:00 horas

OBSERVAÇÕES: 1- Não sendo possível a 
intimação pessoal do(a) executado(a), fi ca este(a) 
intimado(a) por este edital. 2- Havendo arrematação 
ou adjudicação, o prazo para opor embargos, é de 
05(cinco) dias.

COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lance 
igual ou superior à avaliação, prosseguir-se-á na 
segunda venda na mesma hora e local, a fi m de que 
os mesmos sejam arrematados por quem maior preço 
lançar, desde que a oferta não seja vil.

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
-NAS PESOALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-
-NOS VIA INTERNET. ENDEREÇO ELETRÔ-
NICO:

Juiz: sassamoto@tj.ro.gov.br
Diretor de Cartório: jip3civel@tj.ro.gov.br
Sede do juizo: Forum Des. Hugo Auller, Av. Ji-

-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 – Fax 
(69)3421-1369 – Fone: (69)3421-1995 – Ramal: 222

Ji-Paraná, 3 de setembro de 2012.

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ji-Paraná
SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO 30 DIAS)

CITAÇÃO DE: TRANSNICO COMÉRCIO 
DE TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF 
n. 04.505.440/0001-51, atualmente em lugar incerto 
e não sabido. 

FINALIDADE: CITAÇÃO da Parte Requerida 
acima identifi cada, para que tome conhecimento da 
ação abaixo identifi cada e para, querendo, no prazo 
legal oferecer contestação.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor.

Prazo para contestação: 15 (quinze) dias contado 
da dilação do prazo do Edital.

Autos: 0002537-48.2012.822.0005
Classe: Procedimento Ordinário
Assunto: Cheque
Requerente: Royal Combustíveis Ltda EPP
Advogado: Mônica de Araújo Maia Oliveira OAB/

RO 4301 e outros
Requerido: Transnico Comércio de Transportes 

Ltda
Valor da Ação:R$43.531,00

Ji-Paraná, 05 de setembro de 2012.

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

SEDE DO JUÍZO: Forum Des. Hugo Auller, Av. Ji-
-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 78961070 – Fax: 
(69) 3421-1369 – Fone: (69)3421-5128 – Ramal: 222 
– Email jip2civel@tjro.jus.br

construída em alvenaria, 
sendo um prédio em 3 
pisos, São 27 apartamen-
tos, ampla e confortável 
cozinha para o café da 
manhã aos hóspedes, sala 
para recepção, e sistema 
de distribuição de internet 
wireless e estacionamento 
nos fundos e na frente, 
com energia trifásica, in-
clusive com dispositivo 
para acoplagem de cami-
nhões frigoríficos, visto 
que é o único na cidade 
que oferece esse serviço 
para caminhões câmara 
frias. Escritura Pública. 
Mas aceita proposta, Inte-
ressados tratar diretamente 
com o proprietário, Senhor 
Guerra no Cel. Claro nº. 
69-9238-9235 ou com o 
Vicente Corretor no Tel. 
Fixo: 69-3412-2142.

TR_016_11_ALV_
RO - Vendem-se 28 terre-
nos em Alvorada do Oes-
te, com medidas diversas:, 

sendo - 8 terrenos 10X50, 
na QD.34 – ST.02, 4 ter-
renos com a frente para 
a Rua Carlos Gomes e 4 
terrenos com frente para 
a Rua Osvaldo Cruz. - 8 
terrenos 10X50, na QD. 
44 – ST.02, 4 terrenos com 
frente para a Rua Carlos 
Gomes e 4 terrenos com 
frente para a Av. Sargento 
M. N. Vaz - 4 terrenos 
12X30, na QD.44 – ST.02, 
Frente para a Av. Inde-
pendência - 4 terrenos 
12X30, na QD.64 – ST.02, 
Frente para a Rua Osvaldo 
Cruz - 2 terrenos de es-
quina 14X30, na QD.54 
– ST.02, frente para a Av. 
Independência. - 2 terre-
nos de esquina 14X30, 
na QD.44 – ST.02, frente 
para a Av. Independência. 
Vendem-se os terrenos se-
paradamente. Todos fi cam 
no Bairro APAE. Aceita 
Proposta, falar pelos tele-
fones,  69-3412-2142 ou 
69-8488-0022.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

Comissão Permanente de Licitação – CPL
EDITAL N.°176/2012 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EJA

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, 
através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
pública, para o conhecimento de interessados, que es-
tará procedendo ao Edital N.º 176/2012 de aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar, de 
pessoas físicas fornecedoras de produtos alimentícios 
para as Escolas Municipais, que deve se CADASTRAR 
junto à entidade articuladora (EMATER), responsável 
técnica pela elaboração do projeto de venda de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para alimentação 
escolar, para fi rmar contrato com administração, pelo 
que dispõe o presente e as condições de sua realização. 
Os documentos deverão ser entregues pela entidade ar-
ticuladora (EMATER) na sede da Prefeitura Municipal, 
na sala de licitação, cito Av. Afonso Pena, n.º 2280 em 
Teixeirópolis/RO, telefone (69)3465-1112, tendo por 
fi nalidade a qualifi cação, credenciamento de grupos 
formais e informais de agricultores familiares, bem 
como o Projeto de Venda para Aquisição dos Produtos. 
Sendo que o prazo para a entrega as 11h00min do dia 
26 de Setembro de 2012, no endereço supracitado.

1 – DO OBJETO 
1.1 O objeto do presente consiste no cadastramento 

de grupos formais e informais de agricultores familiares 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para a alimentação escolar para os alunos da 
Rede Municipal de Ensino Fundamental PNAE/EJA, 
conforme aos quantitativos e especifi cações constantes 
do Edital e seus anexos. 

1.2 A entidade executora poderá adquirir o mesmo 
produto por mais de um agricultor, desde que o produtor 
não tenha a quantidade necessária prevista neste edital.

2 - DA FORMALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO e 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Este Edital encontra-se formalizado e autorizado 
através do Processo Administrativo N°. GI-768/2012, 
e destina-se a garantir a observância do princípio legais 
da Lei Federal nº 11.947/2009 Resolução nº CD/FNDE 
nº 038/2009 e Lei Municipal nº 583/2010.

3 - DA FONTE DE RECURSOS:
Os recursos necessários para a aquisição dos ser-

viços são provenientes de recursos consignados no 
orçamento municipal – F.P. 02.04.0012.3660013.2025 
– ED 3.3.90.30 –fi cha 117– Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE/EJA. 

4 - DA AQUISIÇÃO E RETIRADA DO EDITAL:
4.1 O Ato Convocatório e todos os elementos inte-

grantes encontram-se disponíveis para consulta através 
da Comissão de Licitação nas dependências da Prefei-
tura poderá ser  retirada pela Entidade Articuladora, 
de segunda à sexta-feira das 07h00min às 13h00min 
e das 15h00min às 17h00min.  Maiores informações 
e esclarecimentos sobre o certame serão prestados 
pelos membros da Comissão, no endereço supracitado.

4.2 Serão priorizadas os projetos de vendas dos 
produtores do município, não atendendo a demanda 
estas poderão ser completadas com projetos de vendas 
de grupos da região, do território rural, do estado e do 
país, nesta ordem de prioridades.

5. DO CADASTRAMENTO:
Após elaborado o projeto de venda junto a entidade 

articuladora , a mesma deverá entregá-los na entidade 
executora os seguintes documentos:

5.1 Para Grupos Informais de Agricultores Fa-
miliares:

5.1.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa 
física (CPF);

5.1.2 Cópia da DAP principal, ou estrato da DAP, de 
cada Agricultor Familiar Participante;

5.1.3 Projeto de Venda de Gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (anexo 
IV) elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal 
e a entidade Articuladora e assinado por todos os 
Agricultores Familiares participantes;

5.1.4 Numero da Conta Corrente e Agência Bancá-
ria, preferencialmente do Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal.

5.2 Para Grupos Formais de Agricultores Fami-
liares e de Empreendedores Familiares

Rurais constituídos em Cooperativas e Associa-
ções:

5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa jurídica (CNPJ);

5.2.2 Cópia de Declaração de Aptidão ao PRONAF – 
DAP jurídica para associações e cooperativas;

5.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda 
Municipal;

5.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual;

5.2.5 Prova de regularidade para com a receita 

Federal;
5.2.6 Prova de Regularidade para com INSS;
5.2.7 Prova de Regularidade para com FGTS;
5.2.8 Copia da Certidão Negativa de Dívida Ativa 

da União;
5.2.9 Cópia do estatuto e ata de posse da atual di-

retoria da entidade registrada na Junta Comercial, no 
caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de 
empreendimentos familiares, deverá ser apresentada 
cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica.

5.2.10 Projeto de Venda de Gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 
(anexo IV).

5.2.11 Toda a documentação exigida deverá ser apre-
sentada em original ou cópia autenticada por Tabelião 
de Notas ou por servidor público designada.

5.2.12 Os documentos não poderão apresentar emen-
das, rasuras ou ressalvas.

5.2.13 Numero da Conta Corrente e Agência Ban-
cária, preferencialmente do Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal.

6. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCA-
ÇÃO:

6.1. Das decisões proferidas pela Comissão, decor-
rentes do presente, caberão os recursos previstos no art. 
109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão 
e decorrido o tempo hábil para interposição de recur-
sos, ou tendo havido desistência expressa, ou após o 
julgamento daqueles interpostos, será encaminhado 
ao Prefeito Municipal para a competente deliberação.

6.3. Da deliberação resultado, o proponente deverá 
comparecer a Prefeitura Municipal de Teixeiropolis, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar o contrato 
(Minuta do Contrato Anexo I), sob pena de decadência 
desse direito.

6.4. O Contrato terá a vigência a partir da data de 
sua assinatura.

7. REGIME DE EXECUÇÃO:
7.1 A contratada deverá entregar os alimentos 

obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, decreto 
6319/2007 e resolução CD/FNDE 038/2009.

7.2 Em caso de rescisão contratual de algum dos 
produtores, poderá ser substituído por outro, neste caso 
se ele estiver inscrito no projeto de venda da agricultura 
familiar e ter gêneros alimentícios a ser adquirido.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUS-
TES:

8.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente 
nacional, em até 10 dias úteis do mês seguinte a en-
trega dos alimentos, ou da apresentação da nota fi scal 
e termo de recebimento dos gêneros alimentícios da 
agricultura familiar correspondente, que deverão ser 
atestadas pelo órgão responsável.

8.1.1 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, 
enquanto houver pendência de liquidação

da obrigação.
8.1.2 O pagamento será efetuado através de depósito 

bancário em conta na instituição bancária indicada 
pelo Contratado.

9. PENALIDADES:
O proponente, que não cumprir as obrigações assu-

midas ou os preceitos legais, estará sujeita às seguintes 
penalidades:

a) Advertência;
b) Suspensão do direito de contratar junto a Prefeitura 

Municipal;
c) Declaração de indoneidade.

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1. A Administração recusará todo e qualquer 

produto que não atender às especifi cações, ou sejam 
considerados inadequados pela fi scalização.

10.2. A licitante contratada responderá pelos danos 
que causar à Administração ou a terceiros na execução 
do objeto contratado, isentando o Município de toda e 
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência 
dos mesmos.

10.3. Não será permitida a subcontratação do objeto 
da presente edital.

10.4. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos jun-
to à Prefeitura Municipal, nos horários de expediente 
ou pelo fone (69)3645-1112.

10.5. São partes integrantes do presente Edital:
10.5.1. ANEXO I – Minuta do contrato
10.5.2. ANEXO II – Relação dos produtos 
10.5.3. ANEXO III - Cronograma de entrega de 

Alimentos;
10.5.4. ANEXO IV - Projeto de venda de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar para alimentação 
escolar.

Teixeirópolis/RO, em 17 de Setembro de 2012.

Elicarlos T. Carvalho
Presidente da CPL

Decreto 088/GAB/2012 de 30/05/2012

Aprovo o presente edital.
ALMIRO SOARES

As. Jurídico.

Comissão Permanente de Licitação – CPL
EDITAL N.°178/2012 

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS 

ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, 
através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
pública, para o conhecimento de interessados, que es-
tará procedendo ao Edital N.º 178/2012 de aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar, de 
pessoas físicas fornecedoras de produtos alimentícios 
para as Escolas Municipais, que deve se CADASTRAR 
junto à entidade articuladora (EMATER), responsável 
técnica pela elaboração do projeto de venda de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para alimentação 
escolar, para fi rmar contrato com administração, pelo 
que dispõe o presente e as condições de sua realização. 
Os documentos deverão ser entregues pela entidade ar-
ticuladora (EMATER) na sede da Prefeitura Municipal, 
na sala de licitação, cito Av. Afonso Pena, n.º 2280 em 
Teixeirópolis/RO, telefone (69)3465-1112, tendo por 
fi nalidade a qualifi cação, credenciamento de grupos 
formais e informais de agricultores familiares, bem 
como o Projeto de Venda para Aquisição dos Produtos. 
Sendo que o prazo para a entrega as 09h00min do dia 
26 de Setembro de 2012, no endereço supracitado.

1 – DO OBJETO 
1.1 O objeto do presente consiste no cadastramento 

de grupos formais e informais de agricultores fa-
miliares para aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para a alimentação escolar para 
os alunos da Creche Munipal PNAE/PNAC, conforme 
aos quantitativos e especifi cações constantes do Edital 
e seus anexos. 

1.2 A entidade executora poderá adquirir o mes-
mo produto por mais de um agricultor, desde que o 
produtor não tenha a quantidade necessária prevista 
neste edital.

2 - DA FORMALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO e 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Este Edital encontra-se formalizado e autorizado 
através do Processo Administrativo N°. GI-770/2012, 
e destina-se a garantir a observância do princípio legais 
da Lei Federal nº 11.947/2009 Resolução nº CD/FNDE 
nº 038/2009 e Lei Municipal nº 583/2010.

3 - DA FONTE DE RECURSOS:
Os recursos necessários para a aquisição dos ser-

viços são provenientes de recursos consignados no 
orçamento municipal – F.P. 02.04.0012.3610013.2028 
– ED 3.3.90.30 –fi cha 97– Programa Nacional de 
Alimentação na Creche – PNAE/PNAC. 

4 - DA AQUISIÇÃO E RETIRADA DO EDITAL:
4.1 O Ato Convocatório e todos os elementos inte-

grantes encontram-se disponíveis para consulta através 
da Comissão de Licitação nas dependências da Prefei-
tura poderá ser  retirada pela Entidade Articuladora, 
de segunda à sexta-feira das 07h00min às 13h00min 
e das 15h00min às 17h00min.  Maiores informações 
e esclarecimentos sobre o certame serão prestados 
pelos membros da Comissão, no endereço supracitado.

4.2 Serão priorizadas os projetos de vendas dos 
produtores do município, não atendendo a demanda 
estas poderão ser completadas com projetos de vendas 
de grupos da região, do território rural, do estado e do 
país, nesta ordem de prioridades.

5. DO CADASTRAMENTO:
Após elaborado o projeto de venda junto a entidade 

articuladora , a mesma deverá entregá-los na entidade 
executora os seguintes documentos:

5.1 Para Grupos Informais de Agricultores Fa-
miliares:

5.1.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa 
física (CPF);

5.1.2 Cópia da DAP principal, ou estrato da DAP, de 
cada Agricultor Familiar Participante;

5.1.3 Projeto de Venda de Gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (anexo 
IV) elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal 
e a entidade Articuladora e assinado por todos os 
Agricultores Familiares participantes;

5.1.4 Numero da Conta Corrente e Agência Bancá-
ria, preferencialmente do Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal.

5.2 Para Grupos Formais de Agricultores Fami-
liares e de Empreendedores Familiares

Rurais constituídos em Cooperativas e Associa-
ções:

5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa jurídica (CNPJ);

5.2.2 Cópia de Declaração de Aptidão ao PRONAF – 
DAP jurídica para associações e cooperativas;

5.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda 
Municipal;

5.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda 

Estadual;
5.2.5 Prova de regularidade para com a receita 

Federal;
5.2.6 Prova de Regularidade para com INSS;
5.2.7 Prova de Regularidade para com FGTS;
5.2.8 Copia da Certidão Negativa de Dívida Ativa 

da União;
5.2.9 Cópia do estatuto e ata de posse da atual di-

retoria da entidade registrada na Junta Comercial, no 
caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de 
empreendimentos familiares, deverá ser apresentada 
cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica.

5.2.10 Projeto de Venda de Gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 
(anexo IV).

5.2.11 Toda a documentação exigida deverá ser apre-
sentada em original ou cópia autenticada por Tabelião 
de Notas ou por servidor público designada.

5.2.12 Os documentos não poderão apresentar emen-
das, rasuras ou ressalvas.

5.2.13 Numero da Conta Corrente e Agência Ban-
cária, preferencialmente do Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal.

6. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO:
6.1. Das decisões proferidas pela Comissão, decor-

rentes do presente, caberão os recursos previstos no art. 
109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão 
e decorrido o tempo hábil para interposição de recur-
sos, ou tendo havido desistência expressa, ou após o 
julgamento daqueles interpostos, será encaminhado 
ao Prefeito Municipal para a competente deliberação.

6.3. Da deliberação resultado, o proponente deverá 
comparecer a Prefeitura Municipal de Teixeiropolis, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar o contrato 
(Minuta do Contrato Anexo I), sob pena de decadência 
desse direito.

6.4. O Contrato terá a vigência a partir da data de 
sua assinatura.

7. REGIME DE EXECUÇÃO:
7.1 A contratada deverá entregar os alimentos 

obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, decreto 
6319/2007 e resolução CD/FNDE 038/2009. 

7.2 Em caso de rescisão contratual de algum dos 
produtores, poderá ser substituído por outro, neste caso 
se ele estiver inscrito no projeto de venda da agricultura 
familiar e ter gêneros alimentícios a ser adquirido.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUS-
TES:

8.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente 
nacional, em até 10 dias úteis do mês seguinte a entrega 
dos alimentos, ou da apresentação da nota fi scal e termo 
de recebimento dos gêneros alimentícios da agricultura 
familiar correspondente, que deverão ser atestadas pelo 
órgão responsável.

8.1.1 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, 
enquanto houver pendência de liquidação

da obrigação.
8.1.2 O pagamento será efetuado através de depósito 

bancário em conta na instituição bancária indicada 
pelo Contratado.

9. PENALIDADES:
O proponente, que não cumprir as obrigações assu-

midas ou os preceitos legais, estará sujeita às seguintes 
penalidades:

a) Advertência;
b) Suspensão do direito de contratar junto a Prefeitura 

Municipal;
c) Declaração de indoneidade.

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1. A Administração recusará todo e qualquer 

produto que não atender às especifi cações, ou sejam 
considerados inadequados pela fi scalização.

10.2. A licitante contratada responderá pelos danos 
que causar à Administração ou a terceiros na execução 
do objeto contratado, isentando o Município de toda e 
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência 
dos mesmos.

10.3. Não será permitida a subcontratação do objeto 
da presente edital.

10.4. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos 
junto à Prefeitura Municipal, nos horários de expediente 
ou pelo fone (69)3645-1112.

10.5. São partes integrantes do presente Edital:
10.5.1. ANEXO I – Minuta do contrato
10.5.2. ANEXO II – Relação dos produtos 
10.5.3. ANEXO III - Cronograma de entrega de 

Alimentos;
10.5.4. ANEXO IV - Projeto de venda de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar para alimentação 
escolar.

Teixeirópolis/RO, em 17 de Setembro de 2012.

Elicarlos T. Carvalho
Presidente da CPL

Decreto 088/GAB/2012 de 30/05/2012

Aprovo o presente edital.
ALMIRO SOARES

As. Jurídico.
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Comissão Permanente de Licitação – CPL

EDITAL N.°177/2012 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS 

ALUNOS DA PRÉ - ESCOLA

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, 
através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
pública, para o conhecimento de interessados, que es-
tará procedendo ao Edital N.º 177/2012 de aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar, de 
pessoas físicas fornecedoras de produtos alimentícios 
para as Escolas Municipais, que deve se CADASTRAR 
junto à entidade articuladora (EMATER), responsável 
técnica pela elaboração do projeto de venda de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para alimentação 
escolar, para fi rmar contrato com administração, pelo 
que dispõe o presente e as condições de sua realização. 
Os documentos deverão ser entregues pela entidade ar-
ticuladora (EMATER) na sede da Prefeitura Municipal, 
na sala de licitação, cito Av. Afonso Pena, n.º 2280 em 
Teixeirópolis/RO, telefone (69)3465-1112, tendo por 
fi nalidade a qualifi cação, credenciamento de grupos 
formais e informais de agricultores familiares, bem 
como o Projeto de Venda para Aquisição dos Produtos. 
Sendo que o prazo para a entrega as 10h00min do dia 
26 de Setembro de 2012, no endereço supracitado.

1 – DO OBJETO 
1.1 O objeto do presente consiste no cadastramento 

de grupos formais e informais de agricultores familiares 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para a alimentação escolar para os alunos da 
Rede Municipal de Ensino Fundamental PNAE/PNAP, 
conforme aos quantitativos e especifi cações constantes 
do Edital e seus anexos. 

1.2 A entidade executora poderá adquirir o mesmo 
produto por mais de um agricultor, desde que o produtor 
não tenha a quantidade necessária prevista neste edital.

2 - DA FORMALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO e 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Este Edital encontra-se formalizado e autorizado 
através do Processo Administrativo N°. GI-769/2012, 
e destina-se a garantir a observância do princípio legais 
da Lei Federal nº 11.947/2009 Resolução nº CD/FNDE 
nº 038/2009 e Lei Municipal nº 583/2010.

3 - DA FONTE DE RECURSOS:
Os recursos necessários para a aquisição dos ser-

viços são provenientes de recursos consignados no 
orçamento municipal – F.P. 02.04.0012.3610013.2030 
– ED 3.3.90.30 –fi cha 99– Programa Nacional de 
Alimentação Pré - Escola – PNAE/PNAP. 

4 - DA AQUISIÇÃO E RETIRADA DO EDITAL:
4.1 O Ato Convocatório e todos os elementos inte-

grantes encontram-se disponíveis para consulta através 
da Comissão de Licitação nas dependências da Prefei-
tura poderá ser  retirada pela Entidade Articuladora, 
de segunda à sexta-feira das 07h00min às 13h00min 
e das 15h00min às 17h00min.  Maiores informações 
e esclarecimentos sobre o certame serão prestados 
pelos membros da Comissão, no endereço supracitado.

4.2 Serão priorizadas os projetos de vendas dos 
produtores do município, não atendendo a demanda 
estas poderão ser completadas com projetos de vendas 
de grupos da região, do território rural, do estado e do 
país, nesta ordem de prioridades.

5. DO CADASTRAMENTO:
Após elaborado o projeto de venda junto a entidade 

articuladora , a mesma deverá entregá-los na entidade 
executora os seguintes documentos:

5.1 Para Grupos Informais de Agricultores Fa-
miliares:

5.1.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa 
física (CPF);

5.1.2 Cópia da DAP principal, ou estrato da DAP, de 
cada Agricultor Familiar Participante;

5.1.3 Projeto de Venda de Gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (anexo 
IV) elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal 
e a entidade Articuladora e assinado por todos os 
Agricultores Familiares participantes;

5.1.4 Numero da Conta Corrente e Agência Bancá-
ria, preferencialmente do Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal.

5.2 Para Grupos Formais de Agricultores Fami-
liares e de Empreendedores Familiares

Rurais constituídos em Cooperativas e Associa-
ções:

5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa jurídica (CNPJ);

5.2.2 Cópia de Declaração de Aptidão ao PRONAF – 
DAP jurídica para associações e cooperativas;

5.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda 
Municipal;

5.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual;

Comissão Permanente de Licitação – CPL

EDITAL N.°179/2012 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, 
através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
pública, para o conhecimento de interessados, que es-
tará procedendo ao Edital N.º 179/2012 de aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar, de 
pessoas físicas fornecedoras de produtos alimentícios 
para as Escolas Municipais, que deve se CADASTRAR 
junto à entidade articuladora (EMATER), responsável 
técnica pela elaboração do projeto de venda de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para alimentação 
escolar, para fi rmar contrato com administração, pelo 
que dispõe o presente e as condições de sua realização. 
Os documentos deverão ser entregues pela entidade ar-
ticuladora (EMATER) na sede da Prefeitura Municipal, 
na sala de licitação, cito Av. Afonso Pena, n.º 2280 em 
Teixeirópolis/RO, telefone (69)3465-1112, tendo por 
fi nalidade a qualifi cação, credenciamento de grupos 
formais e informais de agricultores familiares, bem 
como o Projeto de Venda para Aquisição dos Produtos. 
Sendo que o prazo para a entrega as 12h00min do dia 
26 de Setembro de 2012, no endereço supracitado.

1 – DO OBJETO 
1.1 O objeto do presente consiste no cadastramento 

de grupos formais e informais de agricultores familiares 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para a alimentação escolar para os alunos da 
Rede Municipal de Ensino Fundamental PNAE, con-
forme aos quantitativos e especifi cações constantes do 
Edital e seus anexos. 

1.2 A entidade executora poderá adquirir o mesmo 
produto por mais de um agricultor, desde que o produtor 
não tenha a quantidade necessária prevista neste edital.

2 - DA FORMALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO e 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Este Edital encontra-se formalizado e autorizado 
através do Processo Administrativo N°. GI-771/2012, 
e destina-se a garantir a observância do princípio legais 
da Lei Federal nº 11.947/2009 Resolução nº CD/FNDE 
nº 038/2009 e Lei Municipal nº 583/2010.

3 - DA FONTE DE RECURSOS:
Os recursos necessários para a aquisição dos ser-

viços são provenientes de recursos consignados no 
orçamento municipal – F.P. 02.04.0012.3610012.2024 
– ED 3.3.90.30 –fi cha 93– Programa Nacional de 
Alimentação nas Escolas de Ensino Fundamental 
da Rede Municipal – PNAE. 

4 - DA AQUISIÇÃO E RETIRADA DO EDITAL:
4.1 O Ato Convocatório e todos os elementos inte-

grantes encontram-se disponíveis para consulta através 
da Comissão de Licitação nas dependências da Prefei-
tura poderá ser  retirada pela Entidade Articuladora, 
de segunda à sexta-feira das 07h00min às 13h00min 
e das 15h00min às 17h00min.  Maiores informações 
e esclarecimentos sobre o certame serão prestados 
pelos membros da Comissão, no endereço supracitado.

4.2 Serão priorizadas os projetos de vendas dos 
produtores do município, não atendendo a demanda 
estas poderão ser completadas com projetos de vendas 
de grupos da região, do território rural, do estado e do 
país, nesta ordem de prioridades.

5. DO CADASTRAMENTO:
Após elaborado o projeto de venda junto a entidade 

articuladora , a mesma deverá entregá-los na entidade 
executora os seguintes documentos:

5.1 Para Grupos Informais de Agricultores Fa-
miliares:

5.1.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa 
física (CPF);

5.1.2 Cópia da DAP principal, ou estrato da DAP, de 
cada Agricultor Familiar Participante;

5.1.3 Projeto de Venda de Gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (anexo 
IV) elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal 
e a entidade Articuladora e assinado por todos os 
Agricultores Familiares participantes;

5.1.4 Numero da Conta Corrente e Agência Bancá-
ria, preferencialmente do Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal.

5.2 Para Grupos Formais de Agricultores Fami-
liares e de Empreendedores Familiares

Rurais constituídos em Cooperativas e Associa-
ções:

5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa jurídica (CNPJ);

5.2.2 Cópia de Declaração de Aptidão ao PRONAF – 
DAP jurídica para associações e cooperativas;

5.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda 
Municipal;

5.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda 

5.2.5 Prova de regularidade para com a receita 
Federal;

5.2.6 Prova de Regularidade para com INSS;
5.2.7 Prova de Regularidade para com FGTS;
5.2.8 Copia da Certidão Negativa de Dívida Ativa 

da União;
5.2.9 Cópia do estatuto e ata de posse da atual di-

retoria da entidade registrada na Junta Comercial, no 
caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de 
empreendimentos familiares, deverá ser apresentada 
cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica.

5.2.10 Projeto de Venda de Gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 
(anexo IV).

5.2.11 Toda a documentação exigida deverá ser apre-
sentada em original ou cópia autenticada por Tabelião 
de Notas ou por servidor público designada.

5.2.12 Os documentos não poderão apresentar emen-
das, rasuras ou ressalvas.

5.2.13 Numero da Conta Corrente e Agência Ban-
cária, preferencialmente do Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal.

6. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCA-
ÇÃO:

6.1. Das decisões proferidas pela Comissão, decor-
rentes do presente, caberão os recursos previstos no art. 
109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão 
e decorrido o tempo hábil para interposição de recur-
sos, ou tendo havido desistência expressa, ou após o 
julgamento daqueles interpostos, será encaminhado 
ao Prefeito Municipal para a competente deliberação.

6.3. Da deliberação resultado, o proponente deverá 
comparecer a Prefeitura Municipal de Teixeiropolis, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar o contrato 
(Minuta do Contrato Anexo I), sob pena de decadência 
desse direito.

6.4. O Contrato terá a vigência a partir da data de 
sua assinatura.

7. REGIME DE EXECUÇÃO:
7.1 A contratada deverá entregar os alimentos 

obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, decreto 
6319/2007 e resolução CD/FNDE 038/2009. 

7.2 Em caso de rescisão contratual de algum dos 
produtores, poderá ser substituído por outro, neste caso 
se ele estiver inscrito no projeto de venda da agricultura 
familiar e ter gêneros alimentícios a ser adquirido.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUS-
TES:

8.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente 
nacional, em até 10 dias úteis do mês seguinte a en-
trega dos alimentos, ou da apresentação da nota fi scal 
e termo de recebimento dos gêneros alimentícios da 
agricultura familiar correspondente, que deverão ser 
atestadas pelo órgão responsável.

8.1.1 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, 
enquanto houver pendência de liquidação

da obrigação.
8.1.2 O pagamento será efetuado através de depósito 

bancário em conta na instituição bancária indicada 
pelo Contratado.

9. PENALIDADES:
O proponente, que não cumprir as obrigações assu-

midas ou os preceitos legais, estará sujeita às seguintes 
penalidades:

a) Advertência;
b) Suspensão do direito de contratar junto a Prefeitura 

Municipal;
c) Declaração de indoneidade.

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1. A Administração recusará todo e qualquer 

produto que não atender às especifi cações, ou sejam 
considerados inadequados pela fi scalização.

10.2. A licitante contratada responderá pelos danos 
que causar à Administração ou a terceiros na execução 
do objeto contratado, isentando o Município de toda e 
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência 
dos mesmos.

10.3. Não será permitida a subcontratação do objeto 
da presente edital.

10.4. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos jun-
to à Prefeitura Municipal, nos horários de expediente 
ou pelo fone (69)3645-1112.

10.5. São partes integrantes do presente Edital:
10.5.1. ANEXO I – Minuta do contrato
10.5.2. ANEXO II – Relação dos produtos 
10.5.3. ANEXO III - Cronograma de entrega de 

Alimentos;
10.5.4. ANEXO IV - Projeto de venda de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar para alimentação 
escolar.

Teixeirópolis/RO, em 17 de Setembro de 2012.

Elicarlos T. Carvalho
Presidente da CPL

Decreto 088/GAB/2012 de 30/05/2012
 

Aprovo o presente edital.

ALMIRO SOARES
As. Jurídico.

Estadual;
5.2.5 Prova de regularidade para com a receita 

Federal;
5.2.6 Prova de Regularidade para com INSS;
5.2.7 Prova de Regularidade para com FGTS;
5.2.8 Copia da Certidão Negativa de Dívida Ativa 

da União;
5.2.9 Cópia do estatuto e ata de posse da atual di-

retoria da entidade registrada na Junta Comercial, no 
caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de 
empreendimentos familiares, deverá ser apresentada 
cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica.

5.2.10 Projeto de Venda de Gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar 
(anexo IV).

5.2.11 Toda a documentação exigida deverá ser apre-
sentada em original ou cópia autenticada por Tabelião 
de Notas ou por servidor público designada.

5.2.12 Os documentos não poderão apresentar emen-
das, rasuras ou ressalvas.

5.2.13 Numero da Conta Corrente e Agência Ban-
cária, preferencialmente do Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal.

6. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCA-
ÇÃO:

6.1. Das decisões proferidas pela Comissão, decor-
rentes do presente, caberão os recursos previstos no art. 
109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão 
e decorrido o tempo hábil para interposição de recur-
sos, ou tendo havido desistência expressa, ou após o 
julgamento daqueles interpostos, será encaminhado 
ao Prefeito Municipal para a competente deliberação.

6.3. Da deliberação resultado, o proponente deverá 
comparecer a Prefeitura Municipal de Teixeiropolis, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar o contrato 
(Minuta do Contrato Anexo I), sob pena de decadência 
desse direito.

6.4. O Contrato terá a vigência a partir da data de 
sua assinatura.

7. REGIME DE EXECUÇÃO:
7.1 A contratada deverá entregar os alimentos 

obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, decreto 
6319/2007 e resolução CD/FNDE 038/2009.

7.2 Em caso de rescisão contratual de algum dos 
produtores, poderá ser substituído por outro, neste caso 
se ele estiver inscrito no projeto de venda da agricultura 
familiar e ter gêneros alimentícios a ser adquirido.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUS-
TES:

8.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente 
nacional, em até 10 dias úteis do mês seguinte a en-
trega dos alimentos, ou da apresentação da nota fi scal 
e termo de recebimento dos gêneros alimentícios da 
agricultura familiar correspondente, que deverão ser 
atestadas pelo órgão responsável.

8.1.1 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, 
enquanto houver pendência de liquidação

da obrigação.
8.1.2 O pagamento será efetuado através de depósito 

bancário em conta na instituição bancária indicada 
pelo Contratado.

9. PENALIDADES:
O proponente, que não cumprir as obrigações assu-

midas ou os preceitos legais, estará sujeita às seguintes 
penalidades:

a) Advertência;
b) Suspensão do direito de contratar junto a Prefeitura 

Municipal;
c) Declaração de indoneidade.

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1. A Administração recusará todo e qualquer 

produto que não atender às especifi cações, ou sejam 
considerados inadequados pela fi scalização.

10.2. A licitante contratada responderá pelos danos 
que causar à Administração ou a terceiros na execução 
do objeto contratado, isentando o Município de toda e 
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência 
dos mesmos.

10.3. Não será permitida a subcontratação do objeto 
da presente edital.

10.4. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos jun-
to à Prefeitura Municipal, nos horários de expediente 
ou pelo fone (69)3645-1112.

10.5. São partes integrantes do presente Edital:
10.5.1. ANEXO I – Minuta do contrato
10.5.2. ANEXO II – Relação dos produtos 
10.5.3. ANEXO III - Cronograma de entrega de 

Alimentos;
10.5.4. ANEXO IV - Projeto de venda de gêneros ali-

mentícios da agricultura familiar para alimentação escolar.

Teixeirópolis/RO, em 17 de Setembro de 2012.

Elicarlos T. Carvalho
Presidente da CPL

Decreto 088/GAB/2012 de 30/05/2012
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTONIO ZOTESSO, Prefeito Municipal de 
Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, 
no processo n.º GI-672/2012, e principalmente a 
licitação realizada através da Modalidade Pregão 
Presencial n.º 087/CPL/2012, vem ADJUDICAR 
a favor da empresa QUINTINO & AZEVEDO 
LTDA dos itens 01,02,03,004,11,26,33,34, e 
35 da proposta. Perfazendo um valor de R$ 
932,32 (Novecentos e trinta e dois reais e trinta 
e dois centavos). E a empresa I DE SOUZA 
PAPELARIA LTDA dos itens 08,09,10 e 29. 
Perfazendo um valor de R$ 232,50 (Duzentos 
e trinta e dois reais e cinqüenta centavos). E a 
empresa LOBO E GONÇALVES LTDA ME 
dos itens 24 e 25. Perfazendo um valor de R$ 
1.368,00 (Um mil trezentos e sessenta e oito 
reais). E a empresa PAPELARIA TEIXEIRA 
LTDA - EPP dos itens 05,06,07,12,13,14,15
,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,30,31 e 32. 
Perfazendo um valor de R$ 841,36 (Oitocentos 
e quarenta e um reais e trinta e seis centavos). 

Publique-se o presente. 
    
Teixeirópolis/RO, 17 de Setembro de 2012.

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé 
RO, no uso de suas atribuições legais e mediante o 
PARECER JURIDICO, resolve HOMOLOGAR E 
ADJUDICAR nos termos do Art. 43 Incisos VI da 
Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Incisos XXI da Lei 
Federal 10.520/02, a licitação na modalidade CAR-
TA CONVITE 109/2012, referente o Processo Nº. 
712/2012/SEMED, tendo como objeto. DESPESAS 
COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, PARA A 
MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS 
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RU-
RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES 
DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N°034/
PGE - 2012.  Em favor de: COMERCIAL DE PE-
ÇAS VALE DO GUAPORÉ LTDA ME, no valor 
de: 7.148,00 (Sete mil cento e quarenta e oito reais)

São Miguel do Guaporé-Ro, 19 de setembro de 2012.

O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé 
RO, no uso de suas atribuições legais e mediante o 
PARECER JURIDICO, resolve HOMOLOGAR E 
ADJUDICAR nos termos do Art. 43 Incisos VI da 
Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Incisos XXI da Lei 
Federal 10.520/02, a licitação na modalidade CAR-
TA CONVITE 109/2012, referente o Processo Nº. 
712/2012/SEMED, tendo como objeto. DESPESAS 
COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, PARA A 
MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS 
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RU-
RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES 
DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N°034/PGE 
- 2012.  Em favor de: DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PEÇAS RONDOBRÁS LTDA, no valor de: 3.615,00 
(Três mil seiscentos e quinze reais)

São Miguel do Guaporé-Ro, 19 de setembro de 2012.

O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé 
RO, no uso de suas atribuições legais e mediante o 
PARECER JURIDICO, resolve HOMOLOGAR E 
ADJUDICAR nos termos do Art. 43 Incisos VI da 
Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Incisos XXI da Lei 
Federal 10.520/02, a licitação na modalidade CAR-
TA CONVITE 109/2012, referente o Processo Nº. 
712/2012/SEMED, tendo como objeto. DESPESAS 
COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, PARA A 
MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS 
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RU-
RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES 
DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N°034/
PGE - 2012.  Em favor de: SCHIAVE & GOMES 
LTDA ME, no valor de: 6.089,00 (Seis mil e oitenta 
e nove reais)

São Miguel do Guaporé-Ro, 19 de setembro de 2012.

O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé 
RO, no uso de suas atribuições legais e mediante o 
PARECER JURIDICO, resolve HOMOLOGAR E 
ADJUDICAR nos termos do Art. 43 Incisos VI da 
Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Incisos XXI da Lei 
Federal 10.520/02, a licitação na modalidade CAR-
TA CONVITE 109/2012, referente o Processo Nº. 
712/2012/SEMED, tendo como objeto. DESPESAS 
COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, PARA A 
MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS 
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RU-
RAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES 
DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N°034/PGE 
- 2012.  Em favor de: COMERCIAL E & R DE AUTO 
PEÇAS LTDA - EPP, no valor de: 622,60 (Seiscentos 
e vinte dois reais e sessenta centavos)

São Miguel do Guaporé-Ro, 19 de setembro de 2012.

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 785/SE-
MED/2012, a realização de licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº 118/2012, tendo a 
fi nalidade: Despesas com Aquisição de Material de 
Consumo e Contratação de Empresa Especializada 
em Confecções de Convites e Certifi cados, para 
Realização da Formatura do Pré-Escolar Tio Teço 
do Ano de 2012,  para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação. Valor Estimado 
R$ - 8.073,80 (Oito Mil, Setenta e Três Reais e Oitenta 
Centavos), conforme especifi cações constantes no 
Edital, Data de Abertura: 03/10/2012 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, 18 de Setembro de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – 
RO, através de seu PREGOEIRO, designada pela por-
taria 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 827/SEMSAU /2012, a realização de 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº 119/2012, tendo a fi nalidade: Despesas com Aqui-
sição de Combustível, para atender as necessidades 
dos Veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor Estimado R$ - 46.770,00 (Quarenta e Seis Mil, 
Setecentos e Setenta Reais), conforme especifi cações 
constantes no Edital, Data de Abertura: 04/10/2012 as 
08h00min 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: pregaos-
mg@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, 18 de Setembro 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 776/SEMUP/2012, 
a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 120/2012, tendo a fi nalidade: Des-
pesas com Contratação de Empresa Especializada 
em Assessoramento, que disponha em seu quadro 
funcional 01 (um) Geólogo para elaboração do 
processo de requerimento/ autorização de pesquisa 
e licenciamento junto ao DNPM e SEDAM, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Planejamento. Valor Estimado R$ - 11.200,00 (Onze 
Mil e Duzentos Reais), conforme especificações 
constantes no Edital, Data de Abertura: 04/10/2012 
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, 18 de Setembro de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

FAZENDAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTONIO ZOTESSO, Prefeito Municipal 
de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICA-
ÇÃO, no processo n.º GI-739/2012, e prin-
cipalmente a licitação realizada através da 
Modalidade Pregão Presencial n.º 058/2012, 
vem ADJUDICAR a favor da empresa RA-
MIREZ E ALENCAR LTDA EPP dos itens 
01,02,03,04,05,06,07, e 08 da proposta. 
Perfazendo um valor de R$ 1.350,50 (Um 
mil trezentos e cinqüenta reais e cinqüenta 
centavos).

Publique-se o presente. 

Teixeirópolis/RO, 17 de Setembro de 2012.

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

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 117/2012, tipo Menor 
Preço por Item, nos termos da Lei nº10.520/02, Decre-
to 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 Equipamentos e Materiais Permanentes, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, Processo Administrativo nº 770/2012– Data 
para cadastro e entrega de proposta 25/09/2012 das 
08:00 hs até às 08:25h do dia 03/10/2012. Abertura de 
propostas 03/10/2012 das 08:30 até às 08:55 e inicio 
da sessão pública: dia 03/10/2012, com início às 09:00 
horas, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br 
“acesso identifi cado no link - licitações”. Informações 
Complementares. 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, 18 de Setembro de 2012

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

Portaria. Nº728/2011   

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato: 063/2012
Processo Nº: 582/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERINGUEIRAS
CONTRATADA: TERRAFACIL ATERROS E 

TERRAPLANAGENS  LTDA-ME.
CNPJ Nº. 05.794.872/0001-92
CARTA CONVITE Nº 007CPL/2012.
Objeto: Contratação de empresa para Locação de 

(01) um veiculo, tipo caminhão Pipa com capacidade 
mínima de 12.000 (doze mil) litros , com motorista, 
para o  município de Seringueiras. 

Assinatura: 09 de agosto de 2012.
  VALOR GLOBAL: R$ 28.200,00 (Vinte e Oito 

Mil e Duzentos Reais)
Empenho: 817/2012
RECURSOS: Recursos Livres             
Assinam:
Celso Luiz Garda
TERRAFACIL ATERROS E TERRAPLANA-

GENS  LTDA-ME. 
Seringueiras - RO, 09 de agosto de 2012.

Celso Luiz Garda
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal Celso Luiz Garda torna pú-
blico a HOMOLOGAÇÃO para o seguinte processo.

PROCESSO Nº. 582/2012
CARTA CONVITE  Nº. 007/CPL/2012.
OBJETO: Despesas com Locação de um veiculo 

tipo caminhão Pipa com capacidade mínima de 12.000 
litros com motorista. 

EMPRESA VENCEDORA: TERRAFACIL 
ATERROS E TERRAPLANAGENS  LTDA-ME.

  VALOR GLOBAL: R$ 28.200,00 (Vinte e Oito 
Mil e           Duzentos Reais)

RECURSOS: Recursos Livres.

Seringueiras , 09 de agosto de 2012.

CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS


