
Rondônia, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 - Correio Popular
PUBLICAÇÕES OFICIAIS6

Data: horário e local do leilão: 
Data: 03 de março de 2020.
Horário: 09h30min horário local, leilão presencial, e on-line.
Data da abertura do leilão eletrônico: 27 de fevereiro de 2020, às 09h30min (horário   local).
Obs.: A abertura para captação de lances eletrônicos se dará com 5 dias de antecedência da data 
do leilão presencial e encerrar-se à concomitantemente com o presencial, dia 03/03/2020. 
Local: Auditório da Regional da Eletronorte
Rua Major Amarantes, 513 – Bairro Arigolândia
Porto Velho – RO.
Local dos bens, Período e Horário de visitação: 
Local: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE
Usina Termoelétrica Rio Madeira 
Estrada do Belmont s/nº Bairro Nacional 
Período de Visitação de 17 de fevereiro de 2020 até 21 de fevereiro de 2020, em dias úteis, das 
09h30min às 11h30min e das 14h30min às 16h00min de 2ª a 6ª feira, agendar com o técnico Sr, 
Lemos, telefones (69) - 3219-8033 - 3219-8042 - 3219-8054 - 3219-8078.
Bens a serem leiloados:
016 lotes, constituídos de bens inservíveis/obsoletos, de usina termoelétrica.
O edital e informações adicionais poderão ser obtidos diretamente com a LEILOEIRA, no Site: 
www.rondonialeiloes.com.br  / email: leiloes.rondonia@gmail.com. Telefones: (69) 3421-1869/ (69) 
98136-0056.

Ana Carolina Zaninetti Machado
Leiloeira Pública Oficial

LEILÃO ELETRONORTE

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº: 01/2020
O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, por inter-
médio do Diretor de Compras e Licitação, torna público 
que encontra-se instaurada a  Tomada de Preço nº 01/2020, 
tendo como objeto: Contrataçaõ de empresa especializada em 
construção civil para finalização da construção da UBS Setor 
13, conforme solicitação constante do processo.requerido 
pela secretaria municipal de saúde..A Presente licitação foi 
estimada em R$ 76.948,92(setenta e seis mil, novecentos e 
quarenta e oito reais e noventa e dois centavos). conforme 
justificativa e quantitativos anexo Projeto Básico, em con-
formidade com o Processo Administrativo n° 1578/2019, e 
demais anexos partes integrantes e inseparáveis deste edital. 
tipo Menor Preço O certame será regido pela Lei nº 8.666/93 
e Lei Complementar 123/2006. A abertura da sessão ocorrerá 
no dia 18 de março de 2020 às 09:30 (Horário Local). Informa-
ções Complementares: O Edital encontra-se a disposição dos 
interessados no site oficial da Prefeitura www.novabrasilandia.
ro.gov.br – “Transparência Municipal”e na Sala de Licitações 
da Prefeitura do Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
Avenida Juscelino Kubistchek, 3697, setor 13, de segunda à 
sexta-feira, exceto feriados, em horário de expediente das 
07h30min às 13h30min. Outras informações pelo telefone 
(69) 3418-2239.

Nova Brasilândia DOeste, 13 de fevereiro de 2020.

Elielton Carvalho
Diretor de Compras e Licitação

ADENDO ESCLARECEDOR
PREGÃO ELETRONICO 001/2020
PROCESSO Nº 098/2020
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo De-
creto nº 007/GP/2018 de 22 de Janeiro de 2018, torna público 
e em especial as empresas interessadas no Edital de Licitação 
do Pregão Eletrônico 001/2020 decorrendo do Processo Admi-
nistrativo nº 098/2020 informa que o Edital onde se LÊ Item 
5.1.7 30-(Trinta dias) para a entrega do Equipamentos LEIA-
-SE 120-(Cento e vinte dias) para a entrega do Equipamentos 
ABERTURA DA PROPOSTA dia 26/02/2020 as 09:00 Hs 
horário de Brasília. O pregoeiro informa que permanecem os 
demais dizeres contido no Edital. Maiores informações através 
do fone (69) 3447-1205.

Parecis-RO, 13 de Fevereiro de 2020

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

O presidente da COOPERMOTO - COOPERATIVA DE 
MOTOTAXISTA DE JI-PARAIMA LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº 03.228.197/0001-09, com sede na 
rua Mato Grosso, 3343, bairro Dom Bosco - nesta cidade de 
Ji-Paraná/RO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 19 
do Estatuto, convoca os 196 cooperados todos aptos a votar 
para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 
19 de Março de 2020, às 18:00 horas, em 1ª convocação com 
2/3 dos cooperados, 19:00 horas em 2ª convocação com ½ + 1 
dos cooperados e 20:00 horas em 3ª e última convocação com 
no mínimo 10 cooperados, a ser realizada no auditório da CÂ-
MARA MUNICIPAL DE JI-PARANA, situada na Rua Dois 
de Abril, 1571, bairro Urupá, nesta cidade de Ji-Paraná-RO.

ORDEM DO DIA DA AGO:
1- Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2019;
2- Eleição do Conselho de Fiscalização;
3- Processo n9 7007758-43.2019.8.22.0005 (Elena Guedes);
4- Outros;

OBSERVAÇÕES:
a.  A Assembleia não será realizada na sede da Coopermoto por 
motivo de espaço físico, realizando-se no endereço indicado, 
para melhor acolher os cooperados.

Ji-Paraná/RO, 12 de fevereiro de 2020.

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARECIS

RETIFICAÇAO
Este documento tem por objetivo RETIFICAR a data de 
abertura Edital 06/2020, Pregão Eletrônico nº 06/2020, Data 
de Abertura, publicado no site da Prefeitura (www.santaluzia.
ro.gov.br), ARON, Mural da Prefeitura, Mural da Câmara 
Municipal, DOU, DIOF, Jornal de Grande Circulação e Portal 
transparência do Município.
Edital nº 06/2020 – Pregão Eletrônico nº 06/2020 – Processo 
nº 3.148/2019

ONDE SE LÊ: 
Data: 25/02/2020

LEIA-SE:
Data: 28/02/2020

NILSON GREGORIO NETO
Pregoeiro

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA LUZIA D’ OESTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária

0 presidente da COOPERMOTO - COOPERATIVA DE MOTOTAXISTA DE JI-PARAIMA LTDA,

inscrita no CNPJ sob nº 03.228.197/0001-09, com sede na rua Mato Grosso, 3343, bairro Dom Bosco -

nesta cidade de Ji-Paraná/RO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 19 do Estatuto, convoca os

196 cooperados todos aptos a votar para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 19 de

Março de 2020, às 18:00 horas, em 1ª convocação com 2/3 dos cooperados, 19:00 horas em 2ª

convocação com ½ + 1 dos cooperados e 20:00 horas em 3ª e última convocação com no mínimo 10

cooperados, a ser realizada no auditório da CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANA, situada na Rua Dois de

Abril, 1571, bairro Urupá, nesta cidade de Ji-Paraná-RO.

ORDEM DO DIA DA AGO:

1 - Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2019;

2 - Eleição do Conselho de Fiscalização;

3 - Processo n9 7007758-43.2019.8.22.0005 (Elena Guedes);

4 - Outros;

OBSERVAÇÕES:

a.  A Assembleia não será realizada na sede da Coopermoto por motivo de espaço físico,

realizando-se no endereço indicado, para melhor acolher os cooperados.

Ji-Paraná/RO, 12 de fevereiro de 2020.

Sedam antecipa prevenção a crimes ambientais
(Da Redação) Em 

pleno inverno amazô-
nico, a Secretaria Es-
tadual do Desenvol-
vimento Ambiental 
(Sedam) antecipou 
ações preventivas 
ao desmatamento e 
queimadas durante o 
ano de 2020.

O bom sinal para 
o êxito das operações 
deste ano é a desti-
nação de recursos de 
R$ 19 milhões que 
o Supremo Tribunal 
Federal (STF) fará 
ao governo estadual, 
especificamente para 
esse fim. O dinheiro 
é oriundo de parte da 
verba recuperada pela 
Operação Lava Jato, 

por meio de acor-
dos de leniência de 
empresas, delações 
premiadas de pessoas 
físicas e renúncias 
voluntárias de valo-
res escondidos em 
contas no exterior.

O secretário es-
tadual de Desenvol-
vimento Ambiental, 
Elias Rezende, apli-
cará o Plano de Ges-
tão Ambiental de Pre-
servação e Combate 
às Queimadas, ela-
borado em 2018. A 
Sedam conta com as 
parcerias do Batalhão 
de Polícia Ambiental 
da Polícia Militar, 
Corpo de Bombei-
ros, PrevFogo/Ibama, 

Além dos bombeiros, municípios devem 
criar brigadas de combate às queimadas

Foto: Daiane Mendonça/Divulgação

Núcleo de Operações 
Aéreas (NOA) e Gru-
pamento de Opera-
ções Aéreas (GOA).

O documento en-
fatiza a importância 
da participação de 
agricultores familia-
res assistidos pelo 
Sistema de Exten-
são Rurale traz os 
objetivos de reduzir 
os focos de calor no 
estado; fomentar a 
criação de comitês lo-
cais nos municípios, 
dando prioridade aos 
detentores da maior 
incidência de focos; 
apoiar mudanças em 
legislação ambien-
tal nos municípios; 
fomentar brigadas 
municipais; fomen-

tar a qualificação de 
agentes ambientais 
voluntários locais.

O monitoramen-
to com imagens em 
tempo real na Sala 
de Situação indica os 
pontos críticos para 
atividades já inicia-
das, conforme expli-
cou o coordenador de 
educação ambiental, 
Fábio França.

“O estado já se 
movimenta  para 
controlar futuras si-
tuações; prevenir é 
o melhor caminho 
para preservar”, ele 
salientou. 

Com informações 
de Montezuma Cruz 
- Assessoria.


