
ALVORADA

Vende-se casa de madeira, 
próximo a APAE, na Av. Sar-
gento Nogueira Vaz, 4450, o 
imóvel mede 65 m2, terreno 
de 10x50, 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro todo na 
cerâmica, dispensa e área nos 
fundos, murado nas laterais e 
fundos. Valor R$ 32.000,00. 
Aceita proposta, pega carro 
ou moto. (Fixo)69-3412-
2142

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Osvaldo 
Cruz, medindo 10x11, com 
3 quartos, sala, cozinha e 
wc na cerâmica, forrada e 
toda na cerâmica. Murada, 
energia água da rua e es-
goto. (Vivo)69-9974-4030 
/ (TIM)041-69-8114-4243 

Vende-se terreno na rua 
Eça de Queiroz, 10x50, ten-
do asfalto, água, energia, 
rede de esgoto e rede tele-
fônica, murado nos fundos. 
Valor R$ 20.000,00 aceita-se 
proposta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de alvenaria, 
terreno de 400 m2, na Av. Re-
cife, 3786 – Bairro Centenário, 
coberta com eternit e com 3 
quartos, sala, cozinha, wc. 
Documentação OK. Tratar com 
Vicente no Cel. 69-9234-2929. 

Vende-se casa de alve-
naria, coberta com eternit, 
medindo 14X7, piso de ce-
râmica, na Av. Teresina, 
5.296 – Bairro Planalto, 
área na frente, 2 quartos, 
sala, cozinha, wc, dispensa 
e varanda nos fundos. Valor 
R$ 45.000,00, aceita carro 
popular de menor valor. Cel. 
Vivo 69-9974-4030 ou ainda 
no TIM 041-69-8114-4243.

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

Vende-se casa em alve-
naria na Rua Peraba, nº 
2076, medindo 7,80x13,60, 
toda na cerâmica e forrada 
PVC, 2 quartos, sala, cozi-
nha e 2 banheiros. Área de 
descanso e área de serviço, 
cercada. Água de poço e 
da rua, energia 220. Valor 
R$ 90.000,00 a combinar. 
Interessados devem entrar 
em contato com Vicente 
Corretor: (Fixo)69-3412-
2142 / (Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 
comerciais em alvenaria, 
medindo 60 m² cada, piso 
de cerâmica, na Av. 16 de 
Julho, nº 1410, esquina 
com a Prefeitura. Valor R$ 
60.000,00, aceita-se carro, 
moto. 041-69-8114-4243.

Vende-se fazenda loca-
lizada na linha 106 - km 
12 – Lado Norte, com 215 

alq, 110 bem cercados e 
formados, e 105 de mata 
virgem, com toda madeira 
a ser explorada, com 16 
repartições de pastagem, 
todas com água, sendo 2 
córregos permanentes e 7 
represas, curral de 30X30, 
com bret, tronco e balança 
de 1500 Kg. Tulha de 7x7, 
coberta com eternit, e lavou-
ra com 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 com dois 
transformadores; de 5 KVA 
e 10 KVA. Água encanada, 
direto de mina e movida 
a roda d’água. Estuda-se 
proposta. 69-8488-0022 ou 
69-9234-2929.

PIMENTA BUENO

Vende-se sitio na linha 
55 - capa 87 – lote 56 – 
setor Barão do Melgaço, 
48 alq., sendo 30 todo for-
mado e cercado, pastagem 
de branquearão. Várias 
repartições, algumas com 
água, rio que atravessa o 
sitio, 18 alq. de mata. 2 
casas de madeira coberta 
com telha de barro, cerca-
da. Valor R$ 200.000,00 
aceita proposta com parte 
em veículo ou casa de 
menor preço. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030 

CACOAL

Vende-se uma chácara a 
25 km de Cacoal, com 5,5 
alq. Sendo um de reserva, 
3 de café e 1,5 com uma 
casa, represa e um córrego, 
água potável de poço e 
energia bifásica. Valor R$ 
135.000,00 – Pagamento 
em dinheiro a vista. Inte-
ressados tratar pelo cel. 
041-69-8114-4243 

ARIQUEMES

Vende-se fazenda, no 
município de Rio Crespo 
a 53 km da cidade de Ari-
quemes, com 3.800 alq., 
sendo 1.800 alq. formados 
e cercados, com várias 
divisões, todas com água e 
cocho para sal. Topografi a 
plana, terra mista, com 
casa sede e 12 casas para 
funcionários., energia da 
Ceron, 3 retiros, todos com 
curral e casa. Almoxari-
fado, barracão p/ ofi cina, 
garagem, escritório em 
alvenaria, barracão em 
alvenaria para sal, rações 
e ferramentas. Pista para 
pouso de avião de pequeno 
porte com 800 m. Escritura 
pública. Valor a combi-
nar. (Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030. 

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 104/2013.
Processo Nº: 642/2013.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERINGUEIRAS
CONTRATADA: CONSTRUTORA CONSTRU-

FACIL LTDA - ME
CNPJ Nº. 13.165.289/0001-40
Tomada De Preço Nº. 002/CPL/2013.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA 

PARA CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS, 
CONFORME contrato 104/2013, COMVÊNIO 041/
PCN//2012.

Assinatura: 10 DE OUTUBRO DE 2013.

Assinam:
ARMANDO BERNARDO DA SILVA
CONSTRUTORA CONSTRUFACIL LTDA - ME

Seringueiras - RO, 01 de Novembro de 2013.

Armando Bernardo da Silva
Prefeito Municipal de Seringueiras
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JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, valorize 

seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

Aviso de licitação
Pregão Eletrônico nº: 017/ FMS/2013 

– RETIFICAÇÃO
Edital n° 241/2013

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Muni-
cipal nº 076/GB/2013, torna público que realizará 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo 
Menor Preço e será julgada por Lote, nos termos da 
Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 
5.450/05, Decreto Municipal nº 083/GP/07, aplicando-
-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU). Objeto: 
Aquisição de Serviço (Exames Ultra Sonografi a e 
Fisioterapia). Estimado no valor de R$ 72.084,00 
(Setenta e dois mil, oitenta e quatro reais). Processo 
Administrativo nº GI-817/2013– Data para cadastro 
de proposta 01/11/2013 a partir das 08:00 h, data para 
abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 
12/11/2013, com início às 11:00 h, 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 ou na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Teixeirópolis - RO, sito à Av. Afonso 
Pena, n° 2280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 
às 13:00 horas, para maiores informações através do 
telefone (69) 3465 1112.

ONDE SE LÊ: ...Objeto: Aquisição de Serviço 
(Exames Ultra Sonografi a e Fisioterapia)...

LEIA-SE: ...Objeto: Aquisição de Serviço (Exa-
mes Ultra Sonografi a)... 

ONDE SE LÊ: ...valor de R$ 72.084,00 (Setenta 
e dois mil, oitenta e quatro reais)... 

LEIA-SE: ...valor de R$ 56.320,00 (Cinqüenta e 
seis mil, trezentos e vinte reais)...

ONDE SE LÊ: ...Data para cadastro de proposta 
01/11/2013 a partir das 08:00 h, data para abertura de 
propostas e inicio da sessão pública: dia 12/11/2013, 
com início às 11:00 h, horário de Brasília...

LEIA-SE: ...Data para cadastro de proposta 
07/11/2013 a partir das 08:00 h, data para abertura de 
propostas e inicio da sessão pública: dia 18/11/2013, 
com início às 10:00 h, horário de Brasília...

Teixeirópolis-RO, em 01 de Novembro de 2013.

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras

Port. 003/13 de 01/01/2013

Aviso de licitação
Pregão Eletrônico nº: 018/ FMS/2013 

Edital n° 246/2013

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, atra-
vés do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 
076/GB/2013, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço e 
será julgada por Lote, nos termos da Lei nº 10.520/02, 
Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Mu-
nicipal nº 083/GP/07, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/93. Para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde (SEMSAU). Objeto: Aquisição de Serviço 
(Fisioterapia). Estimado no valor de R$ 15.764,00 
(Quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais). 
Processo Administrativo nº GI-817/2013– Data para 
cadastro de proposta 07/11/2013 a partir das 08:00 
h, data para abertura de propostas e inicio da sessão 
pública: dia 18/11/2013, com início às 11:00 h, ho-
rário de Brasília – DF, local www.bll.org.br “acesso 
identifi cado no link - licitações”. Informações Com-
plementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos 
interessados no site supracitado ou na Sala de Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis - RO, 
sito à Av. Afonso Pena, n° 2280, Centro, de Segunda à 
Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente 
das 07:00 às 13:00 horas, para maiores informações 
através do telefone (69) 3465 1112.

Teixeirópolis-RO, em 01 de Novembro de 2013.

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras

Port. 003/13 de 01/01/2013

PEDIDO DE LMO
LAVA JATO MARECHAL, inscrito no CNPJ sob o 

nº 07.295.729/0001-81, com endereço na Rua 15 de 
Novembro c/ Av. Marechal Rondon, Centro no muni-
cípio de Ji-Paraná – RO,  torna público que requereu 
à SEMEIA ( Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
) da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, o Pedido 
de LMO – Licença Municipal de Operação, para  
a    atividade de Lavagem e polimentos de Veículos.

PREGÃO Nº: 114/2013
O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, por 

intermédio do seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 03/2008, torna público que encontra-se 
adiada a Licitação Pregão nº: 114/2013 cujo objeto 
contratação de empresa para manutenção e con-
serto de equipamento odontológico laboratoriais e 
hospitalares. A nova data para abertura da Licitação 
ás 10:00 horas, do dia 13 de novembro 2013. Infor-
ma também que houveram modifi cações no Edital 
e que as empresas que já retiraram o Edital no site 
da Prefeitura deverão acessá-lo novamente para se 
inteirar modifi cações feitas.  O Edital encontrar-se-á 
a disposição dos interessados na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal da Nova Brasilândia D’Oeste, 
RO, Rua Riachuelo 3284, centro, de Segunda à Sexta 
Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 
07:30 às 13:30 horas, está disponibilizado também 
no site da Prefeitura Municipal de Nova Brasilân-
dia D’Oeste, no endereço: www.novabrasilandia.
ro.gov.br /portal da transparência / licitações/edital 
114/1013,  e poderá ser disponibilizado via e-mail, 
através de solicitação através do e-mail: cplnbo@
hotmail.com Para maiores informações através do 
telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
17 de outubro de 2013.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

PREGÃO Nº: 151/2013

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, por 
intermédio do seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
nº 18/2013, torna público que encontra-se ADIADA  
Licitação Pregão nº: 151/2013 cujo objeto é aquisi-
ção de medicamentos para atender as necessidades 
da farmácia básica no Município. A nova data para 
a abertura da Licitação será 13 de novembro 2013 
ás 08:00 horas. O Edital encontrar-se-á a disposição 
dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal da Nova Brasilândia D’Oeste, RO, Rua 
Riachuelo 3284, centro, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 
às 13:30 horas, está disponibilizado também no site 
da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D’Oeste, 
no endereço: www.novabrasilandia.ro.gov.br /portal 
da transparência / licitações/edital 145/1013,  e poderá 
ser disponibilizado via e-mail, através de solicitação 
através do e-mail: cplnbo@hotmail.com Para maiores 
informações através do telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
01 de novembro de 2013.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

A empresa CAMILO E CAMILO REPRESENTA-
ÇÕES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ do 
MF sob o número 10.427.138/0001-25, com endereço 
localizado a Avenida Cloves Arraes, 301 - Sala 26, Ga-
leria Arraes, no Município de Ji-Paraná - RO, comunica 
o extravio de dois blocos de nota fi scal, sendo um do 
número 051 a 100 e o outro do 101 a 150.


