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justificativas; d) avaliação da efetividade da auditoria contábil in-
dependente e da auditoria contábil interna, inclusive quanto à ve-
rificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos apli-
cáveis à Companhia, além de seus regulamentos e códigos internos,
com evidenciação das deficiências detectadas; e e) avaliação da qua-
lidade das demonstrações financeiras relativas aos respectivos pe-
ríodos, com ênfase na aplicação das práticas contábeis adotadas no
Brasil e no cumprimento de normas editadas pelo CNSP e pela Susep,
com evidenciação das deficiências detectadas. XVII - reunir-se com o
Conselho de Administração da Companhia, e o Conselho Fiscal, se
houver, tanto por solicitação dos mesmos, como por iniciativa do
Comitê de Auditoria, para discutir a respeito de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas compe-
tências; e XVIII - outras atribuições determinadas pelo órgão re-
gulador. Art. 30 - O Comitê de Auditoria poderá, no âmbito de suas
atribuições, utilizar-se do trabalho de especialistas, sem eximir-se de
suas responsabilidades. Capitulo VI - Conselho Fiscal: Art. 31 - O
Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 03 (três) membros, e,
no máximo, 5 (cinco) membros, suplentes em igual número, acio-
nistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, funcionará nos exer-
cícios sociais em que for instalado por solicitação dos acionistas, na
forma da lei. Art. 32 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento,
terá os poderes e atribuições que lhe são fixados em lei. §Único - Os
membros do Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terão a
remuneração que lhes for estabelecida pela Assembleia Geral que os
eleger, observando o que dispuser a lei a este respeito. Capítulo VII -
Exercício Social, Reservas e Lucros: Art. 33 - O exercício social

coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro de
cada ano. Art. 34 - A Companhia fará elaborar as demonstrações
financeiras previstas em lei e regulamentação aplicável, observada a
legislação vigente. Art. 35 - Do resultado apurado no exercício, após
a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, e da provisão para
pagamento do imposto de renda, poderá ser determinada eventual
parcela destinada à participação da Diretoria nos lucros, observados
os limites definidos em lei, participação esta que ficará condicionado
à efetiva atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório estipulado
no §1º deste Artigo. § 1º - O lucro líquido terá a seguinte destinação:
(i) 5% (cinco por cento) do lucro líquido para a constituição da
reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital
social; (ii) 10% (dez por cento) do saldo remanescente, ajustado con-
soante o disposto no artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas, será
destinado para distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório;
(iii) o percentual necessário, quando for o caso, para a constituição de
reservas para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das
Sociedades Anônimas; e (iv) o saldo do lucro líquido, após destinação
das alíneas acima, será destinado à Reserva de Investimento e Capital
de Giro, a qual não deverá exceder o valor do capital social, ob-
servado o disposto no §3º deste Artigo. § 2º - A Reserva de In-
vestimento e Capital de Giro terá por finalidade absorver prejuízos,
assegurar investimentos em participações em outras sociedades, no
imobilizado, nas operações da Companhia, no intangível e acréscimo
do capital de giro. § 3º - A constituição da Reserva de Investimento
e Capital de Giro pode ser dispensada ou diminuída por deliberação
da Assembleia Geral, na hipótese desta vir a decidir pela destinação
de lucros para pagamento de dividendos adicionais ao dividendo obri-
gatório. Art. 36 - O Conselho de Administração, por proposta da
Diretoria Executiva, poderá levantar balanços inferiores ao período
anual e declarar dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços
ou juros sobre o capital próprio, bem como declarar dividendos in-
termediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os
limites legais. §Único - O valor dos juros sobre capital próprio pagos
ou creditados aos acionistas será considerado antecipação dos di-
videndos obrigatórios distribuídos da Companhia, para todos os efei-
tos legais. Capítulo VIII - Liquidação: Art. 37 - A Companhia entrará
em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia
Geral determinar o modo de liquidação, elegendo o liquidante e o
Conselho Fiscal que deverá ser instalado durante todo o período de
liquidação. Capítulo IX - Disposições Transitórias: Art. 38 - Os atuais
integrantes do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e
do Comitê de Auditoria permanecem em seus cargos, com os man-
datos já estabelecidos. Art. 39 - Os casos omissos no presente estatuto
serão solucionados com base na Lei das Sociedades Anônimas. Art.
40 - O presente estatuto social entra em vigor na data da sua apro-
vação pelo órgão Fiscalizador. Capítulo X - Foro: Art. 41 - Fica eleito
o Foro da Comarca de São Paulo-SP, para dirimir quaisquer dúvidas
e/ou controvérsias decorrentes deste Estatuto Social, renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. São
Paulo, 21 de junho de 2017. Mesa: Helton Freitas - Presidente; Adel-
son Severino Chagas - Secretário.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Unimed Segu-
radora S.A., para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada
no dia 17 de novembro de 2017, às 10h00, na sede social da Com-
panhia, situada na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 346, na Ci-
dade e Estado de São Paulo, para apreciar e deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: I - Proposta de Pagamento de Juros sobre o Capital
Próprio, conforme previsto no artigo 9º, §7º, da Lei nº 9.249/95.
Consonante o art. 126 da Lei nº 6.404/76 e o art. 13, §2º do Estatuto
Social da Companhia, apenas as pessoas que comprovarem a qua-
lidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da
legislação aplicável, poderão comparecer e participar desta reunião.

São Paulo, 6 de novembro de 2017
HELTON FREITAS
Diretor Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS E
AGRICULTORES FAMILIARES DE TUCANO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares
de Tucano- BA CNPJ: 16.298.457/0001-64, com sede na Rua 7 de
Setembro nº 74, Centro, Tucano -BA CEP 48790-000 neste ato re-
presentado pelo seu presidente Sr. Agnaldo Macedo de Miranda,
Inscrito no CPF: 396.299.535-87, DAP:
SDW0396299535871301160106, Residente no Povoado de Cajueiro-
Tucano-BA, CEP: 48790-000. CONVOCA todos os trabalhadores

rurais que exerçam atividades como assalariados na agricultura, pe-
cuária e similares, na produção extrativa rural, os aposentados e
pensionistas na área rural, com base Territorial no município de Tu-
cano -BA para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA a ser
realizada no dia 30 de Novembro de 2017, tendo como local na Rua
7 de Setembro nº 74, Centro, CEP: 48790-000 no município de
Tucano - BA às 08h00min (oito horas) em primeira convocação e ás
9h:00min (nove horas), em segunda convocação com qualquer nú-
mero de participantes. Para tratar da seguinte ordem do dia:1) Ra-
tificação de fundação do Sindicato ;2) Leitura e aprovação do novo
estatuto social; 3) Filiação a Federação, Confederação e Central CUT
;4) Constituição de Comissão Eleitoral;5) Assuntos Gerais de in-
teresse da categoria.

Tucano- Bahia, 06 de novembro de 2017.
AGNALDO MACEDO MIRANDA

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
DE SERRINHA-BA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serrinha -BA
CNPJ: 13.844.907/0001-89 com sede na Rua Agenor de Freitas nº
154, Centro, Serrinha -BA CEP 48700-000 neste ato representado por
sua presidente Srª Maria Zilda Oliveira Ferreira, inscrita no CPF sob
o número 464.927.045-68, DAP SDW 0464927045682906151242,
residente no povoado de Subaé município de Serrinha-Ba, CEP
48.700-000, convoca toda a categoria dos trabalhadores rurais e agri-
cultores familiares que exerçam atividades como assalariados na agri-
cultura, pecuária e similares, na produção extrativa rural, os apo-
sentados e pensionistas da área rural com base territorial no mu-
nicípio de Serrinha para a Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 29 de novembro de 2017, tendo como local à Rua
Agenor de Freitas nº 154, Centro Serrinha BA CEP: 48700-000 , às
9:30 (nove horas e trinta) minutos em primeira convocação e às 10:30
(dez horas e trinta) minutos em segunda convocação com qualquer
numero de participante para tratar da seguinte ordem do dia: 1)
Ratificação de fundação do sindicato 2) Ratificação da eleição e posse
da diretoria e Conselho fiscal 3) Leitura e Aprovação do novo es-
tatuto do sindicato; 4) Assuntos Gerais de interesse da Categoria.

Serrinha -BA, 6 de novembro de 2017.
MARIA ZILDA OLIVEIRA FERREIRA

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
E AGRICULTORES FAMILIARES

DE SANTA LUZ-BA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Fa-
miliares de Santa Luz -BA, CNPJ: 14.457.964/0001-78, com sede na
Rua José Apolinário Ribeiro nº 04 Centro, CEP: 48.880-000, Santa
Luz - BA, neste ato representado pelo seu presidente Sr. Jose Ha-
milton da Silva, escrito no CPF: 378.998.565-15 DAP:
DW0378998565150505170200, residente P/A Mucambinho, Santa-
luz-BA, CEP: 48.880.000, convoca toda categoria dos Trabalhadores
Rurais e Agricultores Familiares, que exerçam atividades como as-
salariados na agricultura, pecuária e similares, na produção extrativa
rural, os aposentados e pensionistas na área rural, bem como os
pequenos produtores, agricultores familiares com base territorial no
município de Santaluz BA, para Assembleia Geral Extraordinária, a
ser realizada no dia 02 de Dezembro de 2017, tendo como local na
rua Jose Apolinário Ribeiro nº 04 centro, no município de Santa Luz
BA, CEP: 48.880-000 às 9:00 horas em primeira convocação e às 10
:00 horas e 30 minutos em segunda convocação com qualquer nú-
mero de participantes, para tratar da seguintes ordem do dia: 1)
Ratificação de fundação do sindicato; 2) Ratificação da eleição e
posse da diretoria e Conselho fiscal; 3) Leitura e aprovação do novo
estatuto social do Sindicato; 4 ) Assuntos Gerais de interesse da
categoria.

Santa Luz - BA, 6 de novembro 2017.
JOSE HAMILTON DA SILVA

Presidente do Sindicato

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUNICIPIO DE TANQUINHO - BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE

RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO

DE TANQUINHO - BAHIA

A Presidente da Comissão de Ratificação do Sindicato dos
Servidores Públicos do Município da Tanquinho - BAHIA - CNPJ nº
13.384.296/0001-33 com endereço na Rua Avenida - Antônio Carlos
Magalhães nº 212, centro, Tanquinho/BA CEP 44160-000 no uso de
suas atribuições convoca todos os Servidores públicos municipais
filiados ou não, estatutários e celetistas ativos e aposentados dos
poderes executivo e legislativo da Prefeitura Municipal de Tanquinho
- Bahia, para assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 30
de novembro do ano em curso, no Auditório da Escola Monsenhor
Trabuco, situado à Rua Américo Trabuco, s/n centro Tanquinho/BA
ás 17:00hs em primeira convocação com 50% mais um dos membros
da categoria ou ás 17:30 hs. Com qualquer número para discutir e
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ratificação da Fundação da
entidade ocorrida em 12 de maio do ano de 2010, Retificação do seu
estatuto conforme exigências do novo código civil, Ratificação dos
atos praticados pelas diretorias anteriores, eleição e posse da nova
diretoria e conselho fiscal.

Tanquinho Bahia, 6 de novembro de 2017
ADRIANA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

Presidente da Comissão de Ratificação.

RG - 099919737 SSP/BACPF - 022.833.435.77 - PASEP
20044807931 Endereço. Avenida - Antônio Carlos Magalhães 212
centro, Tanquinho/BA CEP 44160-000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2017

O pregoeiro da Companhia de Desenvolvimento Habitacional
do Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso de suas atribuições, torna
público o Aviso de Resultado da Concorrência Nº 005/2017, Processo
Nº 392.002.888/2017 - CODHAB/DF que tem por objeto: Contra-
tação de empresa para a execução de escavação e instalação de até
750 (Setecentas e cinquenta) fossas sépticas pré-moldadas e sumi-
douros, distribuídas em diversos terrenos de propriedade do Distrito
Federal, visando atender às necessidades da CODHAB/DF no âmbito
dos Programas Habitacionais de Interesse Social, principalmente em
Sobradinho, Sol Nascente, Por do Sol, Samambaia, Santa Maria, Ga-
ma, dentre outras, no qual se sagrou vencedora a empresa: Item 1 -
ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ nº 20.101.881/0001-
44, com o valor R$ 1.405.660,82 (Um milhão, quatrocentos e cinco
mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos).

Brasília-DF, 7 de novembro de 2017.
FÁBIO CASTELO BRANCO

COMPANHIA DO METROPOLITANO
DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2017 - METRÔ-DF

O METRÔ-DF, através da Comissão Especial de Licitação,
torna pública a realização da licitação na modalidade Concorrência, do
tipo menor preço, para a conclusão das obras da Estação 19 - Estrada
Parque do METRÔ-DF, conforme processo n.º 097.000.837/2017. A
presente contratação tem valor estimado de R$ 3.033.050,77 e o pa-
gamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro. O pra-
zo de vigência do contrato será de 9 (nove) meses contados a partir de
sua assinatura. Os recursos estão previstos na Proposta Orçamentária
de 2018, PT 26.453.6216.1816.0001, ND 44.90.51, Fonte de Recursos
135. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos inte-
ressados nos sites www.metro.df.gov.br e www.licitacoesme-
trodf.com.br. A sessão pública para recebimento da documentação e
propostas dar-se-á às 10:00 do dia 08 de dezembro de 2017 no Au-
ditório do Complexo Administrativo e Operacional do METRÔ-DF,
localizado na Avenida Jequitibá, nº 155 - Águas Claras - Brasília-DF.
Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (61) 3353-
7112/3353-7147. Fica franqueada aos interessados vista aos autos do
processo no mesmo local informado no subitem 1.2 do Edital.

DIEGO MONDINI DE SOUZA
Presidente da Comissão

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL No- 13/2017

1. A Caesb, no âmbito de seu Programa de Saneamento
Ambiental, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to -BID, convida as empresas elegíveis a apresentarem propostas para
a execução das obras de remanejamento do Interceptor Planaltina 03,

juesley.silva
Realce
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