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Norte - Brasília - DF, CEP: 71.520-210, convoca todos os traba-
lhadores da categoria profissional dos trabalhadores em telecomu-
nicações, telefonia móvel, centros de atendimentos, call centers, trans-
missão de dados, correio eletrônico e suporte de internet (provedores),
serviços troncalizados de comunicação, radio chamadas, telemarke-
ting, projetos, construção, instalação e operação de equipamentos e
meios físicos de transmissão de sinal, similiares e operadores de
mesas telefônicas, Sistemas de Televisão por Assinatura e Serviços
Especiais de Telecomunicações, Programação e Operação de Sistemas
de Televisão por Assinatura, a Cabo, MMDS - Distribuição de Sinal
Multiponto e Multicanal, DTH, e Similares, Denominados Telemá-
ticos, Execução de Serviços de Instalação e Manutenção de Redes
Externas e Internas de TV por Assinatura, com abrangência no Dis-
trito Federal, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária
de ratificação da assembleia realizada em 21.03.2017 e retificação da
categoria a ser realizada na sede do SINTTEL-DF, localizada no
SAUS Quadra 06 Bloco K Edifício Belvedere Sobreloja - Brasília-
DF, no dia 18 de setembro de 2017 às 12:00 horas em primeira
convocação e às 13:00 horas em segunda convocação com qualquer
número de participantes a fim de deliberarem a seguinte ordem do
dia: a) ratificação da alteração estatuaria assembleia realizada em
21.03.2014, b) ratificação da eleição e posse da diretoria eleita em
13/04/2016; c) leitura e aprovação do novo estatuto para retirar o
termo similares; d) Outros assuntos de interesse da categoria.

Brasília, 18 de agosto de 2017.
BRÍGIDO ROLAND RAMOS

SINDICATO DOS AUXILIARES EM
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO

SUPERIOR EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
PRIVADO DO ESTADO DA BAHIA - SINAES/BA

EDITAL DE COVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRA-
ÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM ESTABELECI-
MENTOS DE ENSINO PRIVADO DO ESTADO DA BAHIA - SI-
NAES/BA, CNPJ: 07.621.722/0001-02, nos termos do artigo 17 do seu
estatuto social, por seu Coordenador Geral: Claudio Eduardo dos San-
tos, CPF 410.780.715-00, convoca todos os associados em gozo de
seus direitos, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a
ser realizada em 25 de agosto de 2017, em sua sede social localizada
na Rua das Pitangueiras, nº 30, Brotas - CEP. 40.255-436 - Salva-
dor/BA, em primeira convocação de 9:00hs às 10:00hs com a presença
de 50% mais um dos sócios em gozo dos seus direitos e em segunda e
última convocação de 10:00hs às 11:00hs com a presença de pelo
menos o dobro do número de cargos da Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal, para deliberar sobre: Reforma do Estatuto Social da entidade;
Instalação de Comissão Eleitoral para o quadriênio 2017/2021.

Salvador-BA 18 de agosto de 2017.
CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS

Coordenador Geral

CARCARÁ ENERGIA S.A.

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA

A CARCARÁ ENERGIA S.A. torna pública a realização de
Seleção Simplificada para contratação de 01 Assistente Adminis-
trativo e de 01 Auxiliar Administrativo, consoante regras constantes
de Edital afixado na sede da sociedade, localizada na Av. Abdias de
Carvalho, 1111, conj. 405, Prado, CEP: 50.751-000, (fone: 81 3227-
6802), e disponibilizado através de solicitação dirigida ao e-mail
contato@gpexpan.com.br. As inscrições serão realizadas no período
de 22/08/17 a 28/08/17.

Recife-PE, 17 de agosto de 2017.
DANIEL CALADO CORDEIRO
Gerente Administrativo/Financeiro

AGRO INDUSTRIAL LAVRATTI LTDA

CNPJ: 89.306.062/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Convidamos os senhores sócios para a reunião de assembleia
geral extraordinária, que se realizará no 01 de Setembro de 2017; na
sede sita na Rua 2F, 297, Vila Ceres CEP 89830-000, na cidade de
Abelardo Luz SC; às 19,00 horas em primeira convocação, com a
presença que represente, no mínimo três quartos dos sócios com
direito a voto; e em segunda convocação, 1 (uma) hora após, com
qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia:

a) Cientificar todos, da alteração de endereço da sede da
empresa;

b) Deliberar sobre alteração atividades da empresa;
c) Deliberar sobre extinção de Filiais;
d) Alteração quadro societário;
e) Outros assuntos de interesse geral.

Abelardo Luz SC, 11 de agosto de 2017.
RENOR LAVRATI

Sócio Administrador
CPF: 058.963.120-91

COMISSÃO PRO-FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO PARA
O DESENVOLVIMENTO SOCIO - ECONOMICO E

EDUCATIVO DO NORDESTE GOIANO
FUNESENG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇAO DA FUNDAÇÃO PARA

O DESENVOLVIMENTO SOCIO - ECONOMICO E
EDUCATIVO DO NORDESTE GOIANO - FUNESENG

A Comissão de Constituição da FUNESENG, convoca os
interessados da comunidade de Formosa - GO e dos municípios
vizinhos para participarem da Assembleia de criação da supracitada
Fundação. A Assembléia Geral Extraordinária para sua constituição
será realizada conforme descrito Abaixo: Data: 02.09.2017, as 19hs
em primeira convocação. Local: Sede Provisória da FUNESENG.
Endereço: Rua Olímpio Espíndola, nº 135 - Setor Ferroviário - For-
mosa/GO - CEP 73805-050. Serão tratados os seguintes assuntos: 1 -
proposta de criação da FUNESENG; 2 - Leitura e aprovação do

Estatuto Social da FUNESENG; 3 - Indicação, eleição e posse dos
membros dos Conselhos e Diretor Geral da FUNESENG; 4 - In-
dicação e eleição dos presidentes dos Conselhos e Diretor Geral da
FUNESENG; 5 - Assuntos Gerais.

Formosa - GO, 17 de agosto de 2017.
PEDRO MARQUES DA COSTA PINTO

Presidente da Comissão Constituinte
CPF 838263001-49

SINDICATO DOS AGRICULTORES E
AGRICULTORAS FAMILIARES DE ITAPACI-GO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Agricultores e Agricultoras Familiares de
Itapaci-GO, inscrito no CNPJ sob o nº 20.993.538/0001-51 com en-
dereço à Rua Domiciano Peixoto, Nº 01, Centro, Itapaci-GO, CON-
VOCA pelo presente EDITAL toda a categoria dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e Aposentados Rurais: Agri-
cultores e Agricultoras Familiares e, dos Municípios de Itapaci-GO e
Pilar de Goiás para participarem da Assembleia Geral Extraordinária
do SINDICATO DOS Agricultores e Agricultoras Familiares de Ita-
paci, a ser realizada no dia 18 de setembro de 2017, na sede do
sindicato, às 14:00 horas, em primeira convocação e em segunda e
ultima convocação às 14:30 horas, observando o quórum Estatutário
para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária para: a)
Estender base sindical para o município de Pilar de Goiás; b) alterar a
sua representação sindical profissional, por dissociação de categoria
especifica, para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e
agricultoras familiares proprietários ou não, que exerçam suas ati-
vidades no meio rural, individualmente ou em regime de economia
familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, em área inferior ou
igual a 02 módulos rurais, conforme Redação dada pela Lei nº 9.701
de 1.998, ativos e aposentados, nos Municípios de Itapaci e Pilar de
Goiás c) Alterar a denominação do Sindicato para: Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Itapaci-
GO e Pilar de Goiás; d) fazer outras alterações caso sejam necessárias
em função dos itens anteriores, e) filiar-se à uma Central Sindical.

Itapaci-GO, 17 de agosto de 2017
ILDES CHAVES BARBOSA

Presidente do Sindicato
CPF: 859.936.621-15

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 19/2017 - CPL/CODHAB - SRP

O Pregoeiro torna público a suspensão - "Sine Die" do SRP
Pregão Eletrônico nº 19/2017, processo nº 392.002.823/2017 -
CODHAB/DF que tem por objeto : Registro de Preços para con-
tratação eventual e futura de empresa de engenharia especializada no
serviço de investigação geotécnica para elaboração de sondagem à
percussão e rotativa, de acordo com o detalhamento de serviços, em
aproximadamente 1000 (mil) furos de sondagem à percussão e 30
(trinta) furos de sondagem rotativa, distribuídos em diversos terremos
de propriedade do Distrito Federal, visando atender às necessidades
da CODHAB/DF no âmbito dos Programas habitacionais de Interesse
Social. A suspensão se dá em virtude de alterações no Termo de
Referência.

Brasília-DF, 18 de agosto de 2017.
FÁBIO CASTELO BRANCO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISOS DE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 10/2017

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em

epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em de
construção de cobertura de quadra padrão FNDE - 19,00 x 33,00, em
quadra existente e urbanização, na Escola Classe 05, localizada na
quadra 09, área especial 05 - Sobradinho/DF, conforme especificações
técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e executivo elaborados
pela Coordenação de Infraestrutura e todos os anexos do edital, re-
ferente ao processo nº 080.0118791/2014. Com o valor estimado R$
501.077,77 (quinhentos e um mil, setenta e sete reais e setenta e sete
centavos) e prazo de execução de 90 (noventa reais) dias corridos. Os
recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho
12.365.6221.3023.0038, fontes 100 e 332 no valor de R$ 501.077,77,
para o exercício de 2017. Elemento de despesa 4.4.90.51. A data de
abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia
12/09/2017 às 14h00min. O Edital poderá ser retirado na SGAN 607
Projeção D sala 309, mediante entrega de 02 (dois) CDs e também
poderá ser visualizado no sitio www.se.df.gov.br. Os autos ficam com
vistas franqueadas aos interessados.

TOMADA DE PREÇOS No- 12/2017

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em
epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em
construção de quadra poliesportiva com vestiários - padrão FNDE -
30,00 m x 41,00 m, na Escola Classe 431, localizada na QS 431, área
especial 01 - Samambaia/DF, conforme especificações técnicas, de-
talhes construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela Co-
ordenação de Infraestrutura e todos os anexos do edital, referente ao
processo nº 080.012167/2014. Com o valor estimado R$ 1.193.019,20
(um milhão, cento e noventa e três, mil dezenove reais e vinte cen-
tavos) e prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos. Os
recursos financeiros correão por conta do Programa de Trabalho
12.361.6221.3023.0038 fontes 100 e 377 no valor de R$ 532.743,50
para o exercício de 2017 e Programa de Trabalho
12.361.6221.3023.0038 fontes 377 e 100, no valor de R$ 660.275,70,
para o exercício de 2018, perfazendo o total geral de 1.193.019,20.
Elemento de despesa 4.4.90.51. A data de abertura do procedimento
fica definida para ocorrer no dia 19/09/2017 às 14h00min. O Edital
poderá ser retirado na SGAN 607 Projeção D sala 309, mediante
entrega de 02 (dois) CDs e também poderá ser visualizado no sitio
www.se.df.gov.br. Os autos ficam com vistas franqueadas aos in-
teressados.

TOMADA DE PREÇOS No- 13/2017

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em
epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em
construção de cobertura de quadra padrão FNDE - 19,00 x 33,00, em
quadra existente e urbanização, na Escola Classe 218, localizada na
EQ 217/218, lote J, área especial - Santa Maria/DF, conforme es-
pecificações técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e exe-
cutivo elaborados pela Coordenação de Infraestrutura e todos os ane-
xos do edital, referente ao processo nº 080.011889/2014. Com o valor
estimado R$ 488.799,69 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos
e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) e prazo de
execução de 90 (noventa) dias corridos. Os recursos financeiros cor-
rerão por conta do Programa de Trabalho 12.365.6221.3023.0038
fontes 100, 332, 177 no valor de R$ 488.799,69 para o exercício de
2017. Elemento de despesa 4.4.90.51. A data de abertura do pro-
cedimento fica definida para ocorrer no dia 26/09/2017 às 14h00min.
O Edital poderá ser retirado na SGAN 607 Projeção D sala 309,
mediante entrega de 02 (dois ) CDs e também poderá ser visualizado
no sitio www.se.df.gov.br. Os autos ficam com vistas franqueadas aos
interessados.

TOMADA DE PREÇOS No- 16/2017

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em
epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em
construção de cobertura de quadra padrão FNDE - 19,00 x 33,00, em
quadra existente e urbanização, na Escola Classe 14, localizada na
quadra 13, conjunto a, lote 01 - Planaltina/DF, conforme especi-
ficações técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e executivo
elaborados pela Coordenação de Infraestrutura e todos os anexos do
edital, referente ao processo nº 080.011890/2014. Com o valor es-
timado a R$ 498.810,01 (quatrocentos e noventa e oito mil, oi-
tocentos e dez reais, e um centavo) e prazo de execução de 90
(noventa) dias corridos. Os recursos financeiros correrão por conta do
Programa de Trabalho 12.361.6221.3023.0038 fontes 100, 377 e 177
no valor de R$ 280.232,45, para o exercício de 2017; Programa de
Trabalho 12.361.6221.3023.0038, fontes 377, 100 e 177 no valor de
R$ 218.577,56, para o exercício de 2018. Elemento de despesa
4.4.90.51. A data de abertura do procedimento fica definida para
ocorrer no dia 03/10/2017 às 14h00min. O Edital poderá ser retirado
na SGAN 607 Projeção D sala 309, mediante entrega de 02 (dois)
CDs e também poderá ser visualizado no sitio www.se.df.gov.br. Os
autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.
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