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GERAL

A vida não foi feita para o homem perder.

Rondônia, quarta-feira, 9 de janeiro de 2019 - Correio Popular

OUTORGA DO DIREITO DE USO DE
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL
A(O) BENEDITO ELIAS, com sede à LINHA 110 LOTE 25
GLEBA 28, Localizada no município de Alvorada d´Oeste ,
Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CNPJ/MF nº
003.700.587-12, torna público que requereu junto a COREH/
SEDAM, em 08 de Janeiro de 2019, a solicitação de OUTORGA
DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEO para CAPTAÇÃO E/
OU LANÇAMENTO DE EFLUENTES, cujo ponto está
localizado na Coordenada Geográfica S 11° 31 ` 57,16 `` E W
62° 27` 49,28´´, cuja água será utilizada na IRRIGAÇÃO DE
LAVOURA DE CAFÉ CLONAL DE 6,6 HÁ.

PREVENÇÃO

CPDC acompanham situação das
comunidades do Baixo Madeira
Foto- Assessoria/Divulgação

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do
Município esteve, durante o final de semana,
realizando monitoramento em comunidades do
Baixo Madeira, com o objetivo de orientar moradores de como agir caso o rio ultrapasse a marca
de alerta, de 14 metros e 50 centímetros, quando
algumas casas poderão ser invadidas pelas
águas. Atualmente o nível do rio está em 13,76
metros, o que é normal para a época do ano, e
não representa ameaça aos ribeirinhos.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA
ERRATA Nº 01
PREGÃO ELETRÔNICO 057/CPL/2018
A Comissão de Licitação da Prefeitura de Mirante da Serra – RO,
Departamento de Pregão, através de seu Pregoeiro, vem através
deste retificar a publicação feita no átrio da Paço Municipal de
Mirante da Serra e Câmara Municipal de Vereadores, Diário
Oficial dos Municípios e no Jornal Correio Popular, Diário Oficial
do Estado e Diário Oficial da União. Decorrente do Edital de
Pregão Eletrônico 057/CPL/2018 marcado para o dia 11/01/2019,
contendo as seguintes alterações ao instrumento convocatório:
ANEXO I DO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 2,
SUBITEM 2.5 PLANILHA DE CUSTO POR ESTIMATIVA E
ANEXO VIII, VALORES DE REFERÊNCIA ITEM 1.1.
ONDE SE LÊ:
DESCRIÇÃO

Quant.

Unid.

42.925

Lts.

DESCRIÇÃO

Quant.

Unid.

Gasolina Comum

44.925

Lts.

Gasolina Comum

Valor Unitário
Médio

Valor Total
estimado/ano

R$ 4,90

R$ 220.132,50

Valor Unitário
Médio

Valor Total
estimado/ano

LEIA-SE:
R$ 4,90

R$ 220.132,50

Tendo em vista que a alteração supracitada não altera o valor
estimado da licitação na elaboração da proposta, mantêm-se a
data de realização do Pregão, para o dia 11/01/2019, em sessão
pública eletrônica, a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF), através do site www.licitanet.com.br. Todos os demais
termos e condições estabelecidos no Edital de Licitação e seus
anexos, permanecem inalterados.
Mirante da Serra – RO, 07 de janeiro de 2019.
Fabio Fonseca Tressmann
Pregoeiro Oficial
Port. 3.779/2017

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE COSTA MARQUES
AVISO CONVOCAÇÃO PARA FINS DE
ATUALIZAÇÃO E NOVOS CADASTROS
A Prefeitura Municipal de Costa Marques, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitações - CPL, torna público, para
conhecimento dos interessados o Chamamento público para a
atualização dos cadastros já existentes e para o ingresso de novos
interessados, de acordo com o Art. 34, § 1º da Lei 8.666/93.
Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem freqüentemente licitações
manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma
regulamentar, válidos por, no máximo, um ano. (Regulamento)
§ 1o O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e
deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo
anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a
chamamento público para a atualização dos registros existentes
e para o ingresso de novos interessados.
O horário de atendimento ao Público será realizado na sala
da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Edifício
sede da Prefeitura Municipal, na Av. Chianca, 1381, centro, em
Costa Marques-RO. A relação de documentos necessários para
cadastro e atualização do mesmo, encontra-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação desta
prefeitura, em dias úteis, no horário das 7h30min. às 13h30min,
e poderá ser solicitada através do email: cplcostamarques@
hotmail.com.
Costa Marques/RO, 08 de Janeiro de 2019
José Arriates Neto
Presidente CPL
Dec. 471/GAB/2017

Técnicos têm acompanhado de perto o comportamento do rio; prefeitura está pronta para agir
EDITAL
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DE PRESIDENTE MÉDICI - RO
HANS OTTO WINTHER – OFICIAL TITULAR
MARIVONE NEGRISOLI DA SILVA – OFICIAL
SUBSTITUTA
Faz SABER a todos quanto o presente edital virem ou de conhecimento tive que, nos termos do §1º e §4º do Art. 26 da Lei
9.514/97, o Credor: BANCO BRADESCO S.A, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita sob o nº 60.746.948/0001-12, com sede
na cidade de Deus S/N, Osasco – SP. REQUER o comparecimento
e ou intimação da Sra. THALITA KOSLOWSKI DO PRADO,
brasileira, casada, funcionária pública, portadora da cédula de
identidade RG nº 1108980-SESDC/RO, inscrita no CPF sob nº
008.034.782-75 e seu cônjuge ARTHUR PIRES MARTINS MATOS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 749535-SSP/RO, inscrito no CPF sob nº 756.296.072-00,
com endereço residencial na Avenida Marechal Rondon nº 948,
Centro de Presidente Médici – RO, porém encontra-se em local
incerto e não sabido. Por força de celebração de INSTRUMENTO
PARTICULAR DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO
DE IMÓVEL, COMPRA E VENDE E CONSTITUIÇÃO EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE OUTRAS AVENÇAS,
contabilizado sob o número de controle 215/0878685, pactuado
em garantia de alienação fiduciária o imóvel abaixo descrito:
“Uma casa residencial em alvenaria situada a Avenida Marechal
Rondon nº 948, Bairro Lino Alves Teixeira no município de
Presidente Médici – RO, matriculado sob nº 9303, fls 01, livro
02 deste CRI”
O valor do débito até a presente data de publicação da intimação
R$ 11.501,08 (onze mil quinhentos e um reais e oito centavos),
este valor pode sofrer alteração, a saber:
____________________________________

Marcelo Santos, coordenador da Defesa Civil,
que esteve a frente da missão, explica que esse
é o momento de orientar as comunidades que
residem às margens do rio Madeira. Segundo
ele, a Prefeitura está pronta para agir em caso
de necessidade. O Coordenador diz ainda que
o prefeito Hildon Chaves tem acompanhado de
perto o comportamento do rio e que as ordens
dadas pelo chefe do executivo é de atenção total
aos moradores ribeirinhos.
As comunidades da região urbana da cidade já
receberam visitas das equipes da Defesa Civil. Neste último final de semana, foi a vez dos
moradores de Mutuns, Pau D´arco, Bom Jardim
e Lago São Miguel. Comdecom

E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente, que
será publicado por 03 (três) dias consecutivos no Jornal Correio
Popular. De acordo com o §4º do Artigo 26, da Lei 9514/97.
Decorrido o Prazo de 15 (quinze dias contados da data da última
publicação, e não havendo impugnação de terceiros, será feito o
registro. Presidente Médici, 08 de janeiro de 2018. Eu (Hans Otto
Winther), Oficial, subscrevo e assino.
______________________________________
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14 de Janeiro Será Realizada a Abertura do Vertedouro da UHE Samuel
A Eletronorte comunica que em decorrência da intensificação das chuvas, efetuará a abertura das
comportas do vertedouro da Usina Hidrelétrica Samuel. A previsão é para dia 14 de janeiro de 2019,
caso haja ondas de vazão de cheia excepcionais, pode o vertedouro ser aberto antecipadamente.
A Empresa realizará a operação, tendo em vista que o atual período de inverno registra ocorrência
de chuvas acima da média normal. A abertura do vertedouro acarreta aumento da vazão de jusante
da barragem, que pode causar o alagamento das áreas de várzeas do Rio Jamari.
A cota da montante a ser mantida durante o período das cheias no reservatório de Samuel será
no máximo de 87,40m. A última medição feita pelo Centro de Operação da Usina registrou o nível
86,45 m.
Após abertas, as comportas podem despejar no rio até um milhão e quinhentos mil litros de água
por segundo, durante o tempo em que permanecerem as grandes quantidades de chuvas.
A equipe de Meio Ambiente da Eletronorte está realizando com antecedência, comunicado às
comunidades ribeirinhas e à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, sobre o acontecimento.
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