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ajuda eventual de terceiros, até o limite de 02 (dois) módulos rurais
do município de Campo Formoso - Bahia para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária de alteração estatutária e alteração
da nomenclatura, a ser realizada no dia 10 de agosto de 2018, tendo
como local o salão de assembleias do sindicato Situado na Rua Dr.
Jose Gonçalves, nº 69, centro, CEP: 44.790-000, no município de
Campo Formoso - Bahia, às 9:00 horas em primeira convocação com
a presença de cinquenta por cento mais um dos sindicalizados aptos
a participar da assembleia, em segunda convocação, as 10:00 horas
com vinte e seis por cento dos sindicalizados aptos a participar da
assembleia, ou ainda em terceira e última convocação as 10:00 horas
e 30 minutos com qualquer número de sindicalizados aptos a
participar da assembleia. Para tratar da seguinte ordem do dia: 1)
Alteração Estatutária; 2) Alteração da denominação de Sindicato dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar de Campo Formoso - Bahia
com a sigla SINTRAF, para Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura Familiar do município de Campo
Formoso - Bahia com a sigla Sintraf de Campo Formoso; 3) outros
assuntos de interesse da categoria.

Campo Formoso-BA, 10 de julho de 2018.
EDJANE LÍRIO DE SOUZA

Coordenadora Geral

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL

DA ADMINISTRAÇÃO DIREITA INDIRETA
ATIVOS E INATIVOS DAS AUTARQUIAS

FUNDAÇÕES PÚBLICAS,SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA E CAMARA MUNICIPAL

DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO
BARROS MA SINTESPGEB

EDITAL DE CONVOCAÇAO DE ELEIÇÃO

Conforme os Artigos 15, 37 nº 3 do Estatuto Social da
entidade SINTESPGEB, sob CNPJ de n 05.663.770/0001-38 com
sede na Rua 12 de outubro n 51 centro Governador Eugênio Barros-
MA, coube a presidente da Junta Governativa MARINEIDE SOUSA
MENDES GOMES portadora do CPF n 621.309.783-04 com
endereço para correspondência Rua 12 de outubro n 492 centro CEP
65.780-000 Governador Eugênio Barros-MA convocar nova eleição
conforme cronograma estabelecido pelo presidente da comissão
eleitoral ANTONIO FRANCISCO FERREIRA GOMES a seguir:
Dias 23/07 a 27/07 inscrição de chapa (s), local: sede do sindicato
Rua 12 de outubro n 51 centro Governador Eugênio Barros-MA, nos
horários de 8h às 12h e das 14h às 17h. Dia 30/07 impugnação de
chapa (s) caso existir. Dia 31/07 homologação de chapa (s) e Dia
10/08 Eleição e Posse da Nova Diretoria local, sede do sindicato Rua
12 de outubro n 51 centro Governador Eugênio Barros-MA no
horário das 8h às 17h, caso houver mais de uma chapa registrada
conforme art. 44. Tendo uma chapa registrada a eleição se dará por
aclamação, com primeira chamada as 10h com a maioria dos sócios e
as 10h30 com qualquer números dos presentes, consoante o parágrafo
único do art. 43. Poderão votar todos os associados que esteja em dia
com suas contribuições associativas. São inelegíveis conforme art. 37,
os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical,
os não associados à pelo menos 12 (doze) meses, os desempregados
e os aposentados, quem não tiver em pleno gozo de seus direitos
estatutários e quites com as contribuições associativas, não tiver
definitivamente aprovadas as suas contas de exercício em cargos
administrativos e estiver investido em cargo de comissão ou função
gratificada na administração municipal da base territorial do sindicato
ou ter estado nesta condição nos últimos dois anos. Governador
Eugênio

Barros-MA, 5 de julho de 2018.
MARINEIDE SOUSA MENDES GOMES

Presidente da Junta Governativa do SINTESPGEB

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
AGRICULTORES E AGRICULTORAS

FAMILIARES DE SALGUEIRO- PE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE
SALGUEIRO, inscrito no CNPJ sob o nº 00.847.686/0001-50, com
sede na Rua Coronel Manoel de Sá, 273, Centro, CEP: 56.000-000,
Salgueiro/Pernambuco, convoca pelo presente edital todos os
membros da categoria profissional dos trabalhadores rurais
agricultores e agricultoras familiares àqueles que, ativos ou
aposentados, proprietários ou não, exerçam suas atividades no meio
rural individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos
do Decreto Lei 1166/1971, do município de Salgueiro a participarem
da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em primeira
convocação no dia 30 de Julho de 2018, na sede da entidade supra
citada, em primeira convocação as 8:00 horas e em segunda
convocação às 9:00 horas, observando o quórum estatutário, com a
seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária, para alterar a redação
do Art. 5º que define a categoria profissional representada para
acrescentar a expressão "nos termos do Decreto Lei 1.166/71, em área
igual ou inferior a 02(dois) módulos rurais"; 2) Outros assuntos

relacionados ao item anterior. Salgueiro/PE. Presidente do Sindicato:
Manoel de Sá Matias, CPF: 720.234.903-59, NIT: 126859674453,
Endereço: Sítio Camarinha, Zona Rural, CEP: 56.000-00,
Salgueiro/PE.

Salgueiro, 4 de julho de 2018.
MANOEL DE SÁ MATIAS

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
DE CARNAUBEIRA DA PENHA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
CARNAUBEIRA DA PENHA - município de Carnaubeira da
Penha/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 04.607.105/0001-64, com Registro
Sindical - Processo nº 46000.000628/2002-86, publicado no DOU nº 156
- Seção:1 - pag. 132, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
com endereço na Rua Joaquim Germano, 71, Centro, CEP: 56.420-000,
Carnaubeira da Penha/Pernambuco, convoca pelo presente EDITAL
todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras
familiares e assalariados e assalariadas rurais, do Município de
Carnaubeira da Penha/PE, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE CARNAUBEIRA DA PENHA a ser realizada no dia 30
(trinta) de Julho de 2018, na Sede do IPA localizado na Rua José
Marcolino Pereira, 295 - Centro , Carnaubeira da Penha, com início às
9:00 (nove) horas, em primeira convocação e em segunda convocação as
10hs (dez) horas, observando o quórum estatutário, para tratar da
seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária para: a) alterar a sua
representação sindical profissional para a categoria dos trabalhadores
rurais agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que
exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de
economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e
aposentados, com área igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais, no
Município de Carnaubeira da Penha/PE; b) alterar a denominação do
Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares de Carnaubeira da Penha - STR; 2) Outras
alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1. Presidente do
Sindicato: Alaesse Jose Neto, CPF: 311.636.454-00, NIT: 10557203969.
Endereço: Sítio Ladeira, Zona rural, CEP: 56.420-000, Carnaubeira da
Penha/PE.

Carnaubeira da Penha, 4 de julho de 2018.
ALAESSE JOSE NETO
Presidente do Sindicato

SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DAS REDES

A Direção Geral Colegiada do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições estatutárias, convoca todos/as os sindicalizados/as
para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DAS REDES (Estadual e Municipais) a ser
realizada no dia 10 de agosto de 2018, sexta-feira, no Rancho Lua
Grande, Rod. João Ricardo Schorling, S/N, Domingos Martins-ES,
para Prestação de Contas do exercício de 2015 a 2017; Reforma
Estatutária e Eleição da Comissão Eleitoral para o processo
eleitoral de 2018; com convocação às 9 horas, sendo aberta
exclusivamente aos/às sindicalizados/as, que deverão ser
identificados/as por meio de documento oficial com foto e
apresentação de contracheque.

Vitória-ES, 9 de julho de 2018.
GEAN CARLOS NUNES DE JESUS E

NOÊMIA SIMONASSI
Secretário Administrativo e Financeiro

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018

Objeto: Contratação dos serviços para a elaboração e
implementação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas -
PRAD da ARIS Sol Nascente, para as áreas de risco geotécnico;
áreas contaminadas em gleissolo; e para as Áreas de Preservação
Permanentes/APP onde há necessidade de remoção, mediante a
impossibilidade de regularização fundiária nos termos da legislação
vigente, que, neste caso, precisa estar acompanhada do plano de
desocupação, conforme especificações e condições estabelecidas no
Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Data de
abertura: 10h00min do dia 24 de julho de 2018. O respectivo
edital poderá ser retirado no endereço www.comprasnet.gov.br e
www.codhab.df.gov.br. Processo nº 00392.00005141/2018-35.
Informações referentes ao certame por meio do site ou por
telefone: (61)3214.1830.

Brasília-DF, 6 de julho de 2018.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços técnicos de Auditoria permanente, com
escopo fiscal, contábil, financeiro, administrativo e de recursos
humanos, com emissão de parecer de auditoria de balanço
patrimonial e demais demonstrações, em atendimento as
necessidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal - CODHAB/DF, conforme especificações e
condições estabelecidas no Edital. Data de abertura: 10h00min do
dia 20 de julho de 2018. O respectivo edital poderá ser retirado no
endereço www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br.
Processo nº 00392.00005421/2018-43. Informações referentes ao
certame por meio do site ou por telefone: (61)3214.1830.

Brasília-DF, 9 de julho de 2018.
CLAYLTON ARAGÃO

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

AV I S O
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2018 - UASG 925041

A Pregoeira comunica, que no Pregão acima citado, foi dado
provimento parcial ao Recurso interposto pela empresa Fratar
Softwares Ltda, no tocante a qualificação econômico-financeira, com
base no Acórdão 3108/2012, que acolheu a adoção do Parecer
CT/CFC Nº 13/04, do Conselho Federal de Contabilidade, no caso de
empresas recém criadas e com passivo circulante e exigível a longo
prazo iguais a zero. Quanto a revisão do julgamento, a referida
empresa restou inabilitada com base no Inciso I do subitem 7.2.2 do
Edital, tendo em vista que o atestado apresentado para comprovação
técnica foi emitido por empresa com composição societária idêntica
ao da favorecida, conforme consta do Contrato de Prestação de
Serviços apresentado em diligência realizada, e consulta
parametrizada efetuada junto ao Sistema Cadastramento Unificado de
Fornecedores-SICAF do Ministério de Planejamento, Orçamento e
Gestão. Dessa forma, faz-se necessária a reabertura da sessão do
referido Pregão, para proceder a efetivação da inabilitação da empresa
Fratar Softwares Ltda, nos termos no Inciso I do subitem 7.2.2 do
Edital. A sessão será reaberta no dia 11/07/2018 às 10:00 horas no
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo
(SEI) nº 00090-00015515/2017-35-SEMOB/DF.

Brasília-DF, 9 de julho de 2018.
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DE PAZ SOCIAL

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2018

Processo nº 052.002.214/2017. OBJETO: Aquisição de material
hospitalar para o IML e APC, conforme especificações e
condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo
I do Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$
206.659,56 (duzentos e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove
reais e cinquenta e seis centavos). Fundo Constitucional do
Distrito Federal. Natureza de Despesa 3.3.90.30. Fonte 100.
Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da
Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901 -
UASG 926015. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos. Data

limite do recebimento das propostas: 25 de julho de 2018, às 14h.
O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site
www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na
Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto
A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da
PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, das 12h às 18h30min, através
de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores
informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília, 9 de julho de 2018.
NÁGELA CRISTIEN DO MONT

Pregoeira/PCDF

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2018

PROCESSO Nº. 00052-00010306/2018-79. OBJETO: Aquisição de
material médico-hospitalar de consumo - Luvas, conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência
constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. A
PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito Federal comunica que
no Pregão Eletrônico nº 28/2018 sagraram-se vencedoras do
certame as empresas ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS
LTDA EPP, CNPJ 11.594.621/0001-67, para os itens 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20 e 21 no valor total de R$ 107.336,58
(cento e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito
centavos), NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
juesley.silva
Realce


		paulo_cesar@in.gov.br
	2018-07-10T01:24:44-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




