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BELÉM, SEGUNDA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2016

Terremoto atinge o Chile 

Um terremoto de magnitude 
7,7 atingiu o Chile ontem, in-
forma o Serviço Geológico dos 
Estados Unidos. O epicentro do 
tremor foi registrado a 40 km 
de Puerto Quellon e a 33 km de 
profundidade - inicialmente 
foi informada profundidade de 
14,9 km. As informações foram 
divulgadas pelo portal de notí-
cias G1.

De acordo com a agência 
Reuters, o Centro de Alerta para 
Tsunamis do Pací� co emitiu um 
alerta de tsunami para um raio 
de 1.000 km a partir do epicen-
tro, que foi cancelado cerca de 
uma hora depois.

Por precaução, o governo 
chileno pediu que moradores 
das praias das regiões de Bio-
bío, Araucanía, Los Ríos e Ay-

sén saiam para áreas seguras. 
Segundo o site de notícias Emol, 
que cita o Ministério do Interior 
e da Segurança Pública, não há 
relatos de pessoas afetadas.

O Onemi, Escritório Nacio-
nal de Emergência desse mi-
nistério, informou que o tsu-
nami poderia chegar à costa da 
região por volta das 13h locais 
(14h, pelo horário de Brasília). 
O órgão também a� rmou que 
aproximadamente 4 mil pesso-
as saíram da região.

“Muita força e ânimo aos 
compatriotas afetados pelo ter-
remoto em Chiloé e outras zo-
nas do sul” Protocolos de emer-
gência já estão operando”, tuitou 
a presidente Michelle Bachelet. 

Não há informação sobre 
brasileiros na área.

e desaloja 4 mil

m avião militar russo com 92 
pessoas a bordo caiu no mar 
Negro, logo após decolar do 

balneário de Sochi, no sudoeste 
da Rússia. O desaparecimento da 
aeronave e o encontro dos des-
troços do avião foram con� rma-
dos pelo Ministério da Defesa. O 
órgão informa que não há sobre-
viventes do desastre aéreo. As in-
formações foram divulgadas pelo 
portal de notícias G1.

Equipes de emergência resga-
taram corpos e restos do avião; 
alguns foram encontrados a cerca 
de 1,5 km da costa. Barcos, he-
licópteros e drones ajudam nas 
buscas na região.

Segundo a agência France 
Presse, o presidente russo Vladi-
mir Putin declarou luto nacional 
para esta segunda-feira.

A aeronave decolou às 5h20 no 
horário local, 0h20 no horário de 
Brasília, com destino à base aérea 
russa de Khmeimim, na Síria, e 
sumiu dos radares 20 minutos 
após a decolagem, ao fazer uma 
manobra sobre águas russas. O 
governo russo descarta ação ter-
rorista como a causa do acidente 
e já investiga o que teria ocasiona-
do a queda da aeronave.

O modelo da aeronave envol-
vida no acidente é um Tu-154, 

AVIÃO RUSSO CAI 
NO MAR NEGRO 
VOO LEVAVA 92 PESSOAS PARA A SÍRIA. NÃO HÁ SOBREVIVENTES.

U muito usado no transporte aé-
reo doméstico na Rússia. Fontes 
dos serviços de emergência in-
dicaram que o Tu-154 procedia 
de Moscou e tinha feito escala 
no aeroporto de Sochi para rea-
bastecer.

“Fragmentos do Tu-154 do Mi-
nistério da Defesa russo foram 
encontrados a 1,5 km da costa do 
mar Negro a uma profundidade 
de 50 a 70 metros”, informou o 
Ministério da Defesa, segundo a 
rede britânica BBC.

A bordo do avião viajavam 
militares e integrantes do reno-

mado coral e grupo de dança 
Alexandrov, do Exército russo, 
que participariam das come-
morações de Ano Novo na base 
aérea síria de Khmeimim, em 
Latakia, onde a Rússia tem um 
agrupamento de aviões de guer-
ra. Além dos integrantes do co-
ral também estariam a bordo do 
voo nove pro� ssionais de im-
prensa, oito soldados e dois fun-
cionários civis. A BBC informa 
que Elizaveta Glinka, conhecida 
como Doutora Liza e diretora-
executiva da instituição de cari-
dade Fair Aid, estava no voo.

Companhia de
Saneamento do

 Pará 

AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 010/2016 – CPL/COSANPA

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviços de retirada de 
vazamentos, com fornecimento de mão de obra e materiais, inclusive hidráulico na rede de 
distribuição e ramais prediais do sistema distribuidor de água e coletor de esgoto sanitário 
da COSANPA, situados nas vias públicas da cidade de Castanhal, no Estado do Pará, bem 
como a recomposição de pavimento atingido, conforme Termo de Referência nº DO/014/2016 
(Anexo I), e anexos, partes integrantes e indivisíveis deste Instrumento Convocatório. 
DATA DE ABERTURA: 27 de janeiro de 2017. HORÁRIO: 10:00 (dez) horas.
FONTE DE RECURSO: 41.52446.9300 – 33110.7420 – 40-322172.
Local: na sede da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, localizada na Av. 
Magalhães Barata, nº 1201, bairro São Brás, CEP 66060-901, Belém-PA.
O Edital e seus anexos estão disponíveis, no site da Companhia de Saneamento do Pará-
COSANPA (www.cosanpa.pa.gov.br), ou ainda junto a comissão de licitação, no horário de 
08:00 às 12:00h e de 14:00 às 17:00h.

Belém/PA, 23 de dezembro de 2016.
Ana Beatriz de Souza Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Fernando José da Costa Martins

Presidente da Companhia de Saneamento do Pará- Em Exercício
COSANPA

Companhia de
Saneamento do
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 AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2016 – CPL/COSANPA

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviços de retirada de 
vazamentos, com fornecimento de mão de obra e materiais, inclusive hidráulico na rede de 
distribuição e ramais prediais do sistema distribuidor de água e coletor de esgoto sanitário da 
COSANPA, situados nas vias públicas da cidade de Santarém, no Estado do Pará, bem como a 
recomposição de pavimento atingido, conforme Termo de Referência nº DO/016/2016 (Anexo 
I), e anexos, partes integrantes e indivisíveis deste Instrumento Convocatório. 
DATA DE ABERTURA: 26 de janeiro de 2017. HORÁRIO: 10:00 (dez) horas.
FONTE DE RECURSO: 41.52446.9100 – 31110.7220 – 40-322172.
Local: na sede da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, localizada na Av. 
Magalhães Barata, nº 1201, bairro São Brás, CEP 66060-901, Belém-PA.
O Edital e seus anexos estão disponíveis, no site da Companhia de Saneamento do Pará-
COSANPA (www.cosanpa.pa.gov.br), ou ainda junto a comissão de licitação, no horário de 
08:00 às 12:00h e de 14:00 às 17:00h.

Belém/PA, 23 de dezembro de 2016.
Ana Beatriz de Souza Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Fernando José da Costa Martins

Presidente da Companhia de Saneamento do Pará- Em Exercício
COSANPA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

“LOTE 20-A” DA “QUADRA 77”, SITUADO NA “AVENIDA MILTON RIBEIRO” DO LOTEAMENTO 
“RESIDENCIAL PARQUE DOS CARAJÁS II”

FABIANO DOS SANTOS BRUNA GLEYCE DE OLIVEIRA 
GOMES

Carlos José de Souza

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 11 de janeiro de 2017, às 15h10min *. 2º LEILÃO: 18 de janeiro de 2017, às 15h10min *. (*horário de Brasília)

PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Fiduciantes são JULIANE VIEIRA AZANCOT MOURA SAUMA, 
 FÁBIO JORGE DOS SANTOS VIDEIRA SAUMA, , em PRIMEIRO LEILÃO (data/

horário acima) R$ 225.977,78 
atualizado conforme disposições contratuais), “Apartamento nº 404, Torre Harmonia, do Bloco A, localizado no 4º 

“PLENO RESIDENCIAL”, situado na margem esquerda da Rodovia BR-316, bairro Centro, Ananindeua/PA., melhor descrito na matrícula nº 31.718 
do 1º CRI de Ananindeua/PA”.

SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima) R$ 182.886,59 
). O leilão presencial 

ocorrerá no escritório da Leiloeira Os interessados em participar do leilão de modo on-line
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão Forma de pagamento e demais condições 

de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:

EDITAL DE INTIMAÇÃO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APARTAMENTO N° 802 LOCALIZADO NO 8º PAVIMENTO, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
“REAL PARK RESIDENCE”

ALEX SANDER TAVARES IZIDORO, SAMIRA DE SOUZA IZIDORO,

Carlos José de Souza

Objeto: escolha da melhor proposta para formalização de cessão de uso, a 
titulo oneroso, para o exercício de atividade de apoio de barbearia, com área 
de 24,60m², visando atender às necessidades do Colégio Militar de Belém, 
situado na cidade de Belém/PA. Total de itens: 01 (um) item. Entrega do 
edital a partir de 27/12/2016 das 07:00h às 11:00h, nos dias de 3ª a 6ª feria, 
e das 12:00h às 17:00h, nos dias de 2ª feira - Logradouro: Comando da 8ª 
Região Militar, sito à Rua João Diogo nº 458, Comércio, Belém/PA ou no sítio 
www.comprasnet.gov.br; Telefone (91) 3211 3736 / Fax (91) 3211 3758; inicio 
da sessão pública: 31/01/2017, às 09:00h (horário de Brasília); Valmir Pacheco 
Junior - Coronel / Ordenador de Despesas do Comando da 8ª Região Militar.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2016-CMDO 8ª RM

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR
(GOV DAS ARMAS DA PROV 
DO PARÁ/1821)
REGIÃO FORTE DO PRESÉPIO

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Processo: Chamamento Publico nº 008/ADBE/SBJC/2016. Objeto resumido: 
“Prospecção de mercados e avaliação do número de interessados na concessão 
de uso de área destinada a hangar no Aeroporto de Belém - SBJC”. Edital: 
http://infraero.gov.br/portal_licitacao no ícone Licitações, e www.licitacoes-e. Abertura: 
09/01/2017 às 10h00m. Informações: licitabe@infraero.gov.br; (91) 3210-6562/2418.

RAQUEL DA SILVA SODRÉ TODA
Coordenadora de Licitações e Contratos

CHAMAMENTO PÚBLICO

Processo: Pregão Eletrônico nº 102/ADBE/SBSN/2016. Objeto resumido: 
“Manutenção dos sistemas elétrico e climatização por acordo de nível de serviço 
(ANS), com fornecimento de materiais técnicos sob demanda, do Aeroporto 
Internacional de Santarém/PA”. Edital: http://infraero.gov.br/portal_licitacao
no ícone Licitações, e www.licitacoes-e. Abertura: 09/01/2017 às 10h00m. 
Informações: licitabe@infraero.gov.br; (91) 3210-6562/2418.

RAQUEL DA SILVA SODRÉ TODA
Coordenadora de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÕES


