
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 
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 
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CHÁCARA

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 
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. Mas acei-
ta 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. 
m 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 – . 
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 

ESTADO DE RONDÔNIA
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liso de 5 e 6 fi os. várias 
divisões, todas com água 
e cocho para sal. Topo-
grafi a 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/ ofi cina, 
garagem, escritório em 
alvenaria, barracão em 
alvenaria para sal, ra-
ções e ferramentas. Pista 
para pouso de avião de 
pequeno 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 divisões de 
pasto, todos com água e 
400 alq. ainda virgem, 
curral com 8 divisões, 
casa sede simples em 
madeira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos entrar em contato pelo 
9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda 
em São Miguel do Gua-
poré, lh 58, km 63 Setor 
Primavera. 352 alq. 210 
formados e cercados e 
142 ainda são de mata, 
reserva legal. pastagens 

em 8 repartições todas 
com água, curral redondo 
com 32 metros de diâme-
tro, 2 mangueiras anexas 
de 40x50, Casa Sede em 
alvenaria coberta com te-
lha de barro, na cerâmica, 
forrada com forro PVC, 
3 quartos, sala, cozinha 
e um grande banheiro 
social, e área no formato 
de “L”.casa de madeira, 
coberta com telhas de 
barro, quintal cercado. 
água de poço. Valor. Mas 
aceita proposta. Interessa-
dos falar diretamente com 
o proprietário, Sr. José 
Vieira, popular Dr. Vieira 
– Tel. 31-3486-1380, ou 
com o Corretor de Imó-
veis: Vicente Corretor, 
nos Tel. – 69-3412-2142 
ou TIM: 041-69-8114-
4243.   Podendo ainda ser 
o contato através da Dina, 
no Tel. 69-8457-8877. 

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se fa-
zenda em Costa Marques, 
com 1.270 alq., com 500 
alq. formados em pasta-
gem, 8 divisões todas com 
água. área de mata, ainda 
virgem, com toda madeira 
e perfeitamente apropria-
da para se fazer um ou 
mais projetos de mane-
jo. curral simples. casa 
sede em alvenaria coberta 
com telha de barro e casa 
para peão coberta com 
Eternit. Aceita proposta, 
Interessados entrar em 
contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no Fixo:69-3412-
2142. 

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

ANDRÉA FERREIRA RAMOS, brasileiro, produtor 
rural, CPF no MF sob o nº 570.466/SSP-RO, residente 
na Linha 126, lote 38, Setor Leitão, nº 00, zona rural, no 
Município de Presidente Médici/RO, comunica que foi 
extraviado, em lugar incerto, uma nota fi scal de produ-
tor rural em seu nome, sendo a de número 02. 

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

PEDRO MATIAS DA COSTA, brasileiro, produtor 
rural, CPF no MF sob o nº 650.956.852-72, residente 
no Sítio Pica Pau, Agrovila 5, Assentamento Chico 
Mendes, zona rural, no Município de Presidente Médi-
ci/RO, comunica que foi extraviado, em lugar incerto, 
um bloco de notas fi scais de produtor rural, mod. 4,  
em seu nome, a partir do número 0000016. 

AVISO DE LICITAÇÃO - ADENDO

CARTA CONVITE Nº 07/2012
PROCESSO Nº 057/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO por 
meio de seu Pregoeiro, torna público, para conhe-
cimento dos interessados o ADENDO COMPLE-

MENTAR Nº 01 ao Edital da CARTA CONVITE Nº 
07/CPLM/2012, tipo menor preço por tem, tem por 
objeto à Contratação de Empresa para execução 
do serviço de Implantação de Sinalização Vertical 
e Horizontal do Município de Costa Marques, 
com cópias disponíveis aos interessados na Sala da 
Comissão de Permanente de Licitação desta Prefeitura 
em dias úteis, no horário das 07:30 às 13:30, fone 
(69) 3651-2250/2718. Ficam inseridas as seguintes 
modifi cações:

– Devido à necessidade de adequação no projeto 
básico, plano de trabalho, planilha e cronograma 
físico e fi nanceiro.

– Se tratando objeto da licitação são serviços de 
engenharia, sendo necessário de acrescentar exigência 
no item: 3.4.1.3 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA 
À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Em razão da modifi cação, fi ca a data de abertura 
dos envelopes e início da Sessão Pública para às 9:00 
horas (horário local) do dia 29/02/2012, na sala de 
Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Costa 
Marques/RO – Av. Chianca, 1381 - Centro.

Costa Marques/RO, 15 de fevereiro de 2012.

Altair Ortis
Presidente da Pregoeiro

Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 007/2012

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 006/GAB/2012, torna público 
que realizará Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por 
Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decre-
tos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e 
Decreto Municipal nº 083/GP/07, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando 
Aquisição de Material de Consumo (Material 
de Limpeza). Valor estimado em R$ 1.197,80 
(Um mil cento e noventa e sete reais e oi-
tenta centavos). Com a fi nalidade de atender 
às necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAST) do Município, 
Processo Administrativo nº GI - 0191/2012, 
data para abertura de propostas e inicio da 
sessão pública: dia 01/03/2012, com início às 
08:00 horas, horário Local, local na sede da 
Prefeitura Municipal, Informações Comple-
mentares: O Edital e seus anexos encontram-se 
á disposição dos interessados na Sala de Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/
RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, 
de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em 
horário de expediente das 07 às 13 horas, para 
maiores informações através do telefone (69) 
3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 15 de Fevereiro de 2012.

Jumar Negrine 
 Pregoeiro 

Dec. Nº 005/GAB/2012 em 06/01/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
 DE CONTRATO

Termo aditivo 001 de prazo e valor do Con-
trato: 098/ASJUR/2011

Processo n.º 222/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixei-

rópolis
Contratado: Laboratório Mater Dei Ltda.
Objeto: Serviços de Exames de Ultra-Sonogra-

fi as para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSAU.

Prazo: 30 de Junho de 2012
Valor: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 

reais)
Empenho: 028/2012
Data: 13/02/2012

Assinam: 
Laboratório Mater Dei Ltda.

Antonio Zotesso 
Almiro Soares 

___________________________________
_____          _

Antonio Zotesso
Prefeito Municipal de Teixeirópolis/RO

CPF: 190.776.459-34

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
 DE CONTRATO

Termo aditivo 004 de prazo e valor do Con-
trato: 028/ASJUR/2010

Processo n.º 271/2010 
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixei-

rópolis
Contratado: Laboratório Mater Dei Ltda.
Objeto: Serviços de Exames Laboratoriais 

de Sorologia para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU.

Prazo: 20 (vinte) dias.
Valor: R$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e 

cinqüenta reais)
Empenho: 027/2012
Data: 13/02/2012

Assinam: 
Laboratório Mater Dei Ltda.

Antonio Zotesso 
Almiro Soares 

___________________________________
_____          _

Antonio Zotesso
Prefeito Municipal de Teixeirópolis/RO

CPF: 190.776.459-34

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
DE CONTRATO

Termo aditivo 004 de prazo e valor do Con-
trato: 029/ASJUR/2010

Processo n.º 270/2010 
Contratante: Prefeitura Municipal de Tei-

xeirópolis
Contratado: Laboratório Mater Dei Ltda.
Objeto: Serviços de Exames Laboratoriais 

de Sorologia para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU.

Prazo: 20 (vinte) dias.
Valor: R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta 

reais)
Empenho: 026/2012
Data: 13/02/2012

Assinam: 
Laboratório Mater Dei Ltda.

Antonio Zotesso 
Almiro Soares 

___________________________________
_____          _

Antonio Zotesso
Prefeito Municipal de Teixeirópolis/RO

CPF: 190.776.459-34

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, valorize seu 
dinheiro”

LIGUE - 3421-6853


