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SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ARTEFATOS
DE COURO DE SÃO LEOPOLDO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

No uso de atribuições previstas no Estatuto do Sindicato das
Indústrias de Artefatos de Couro de São Leopoldo, convoco todas as
empresas (associadas ou não), integrantes da categoria econômica
composta pelas Indústrias de Artefatos de Couros, representativas de
todo o 7 º Grupo do Quadro a que se refere o art. 577 da Con-
solidação das Leis do Trabalho e que desenvolvem atividades es-
pecificadas na Ordem do Dia, abaixo, localizadas nos municípios de
São Leopoldo, Esteio, Sapiranga, Campo Bom e Sapucaia do Sul para
a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 27
de julho de 2017, na sede do Sindicato das Indústrias de Artefatos de
Couro de São Leopoldo, sita à Rua José Bonifácio, 204, Centro, São
Leopoldo/RS, para, em primeira convocação, às 18:00 horas, ou em
segunda convocação, às 18:30 horas, deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Rerratificação, ou não, do decidido na Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 11 de maio de 2009, que aprovou
novo Estatuto, registrado no Ofício do Registro Civil das Pessoas
Jurídicas de São Leopoldo, em 21/05/2009 (L. A-12, n. 1454), e
manteve/estendeu a base territorial aos municípios de São Leopoldo,
Esteio, Sapiranga, Campo Bom e Sapucaia do Sul; 2. Rerratificação,
ou não, da representação do Sindicato, que abrange as "indústrias
artefatos de couros", compreendida pelo 7º GRUPO do Quadro a que
se refere o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, repre-
sentando as seguintes categorias ou segmentos: Curtimento e pre-
paração de couros e peles de todos os tipos de animais (secagem,
salga, regeneração, tingimento e pintura); fabricação de couros e peles
curtidos ao cromo, atanados, metalizados, envernizados, camurças,
pelicas, vaquetas, solas e raspas; obtenção e fabricação de aparas e
resíduos, serragem, pó e farinha de couro; regeneração e fabricação
de produtos reconstituídos à base de couro ou de fibras de couro em
chapas, folhas ou tiras; fabricação de artigos para viagem de couro ou
material sintético, malas, valises, sacolas, porta-ternos, nécessaires,
estojos, bolsas, mochilas, pastas, carteiras, porta documentos, porta-
níqueis, porta-notas, coldres e bainhas para facas; fabricação de ar-
tefatos de couros e peles e de artigos derivados de couros ou peles;
fabricação de aventais de segurança de couro e derivados, cintos de
segurança de couro e derivados e perneiras de couro e derivados,
localizadas nos municípios de São Leopoldo, Esteio, Sapiranga, Cam-
po Bom e Sapucaia do Sul; 3. Rerratificação e aprovação, ou não, da
ratificação da manutenção/extensão da base territorial do Sindicato,
composta pelo município de São Leopoldo e seus ex-distritos eman-
cipados, ora municípios de Esteio, Sapiranga, Campo Bom e Sapucaia
do Sul; 4. Outros Assuntos.

São Leopoldo-RS, 5 de julho de 2017.
SÉRGIO BOLZAN PANERAI

Presidente do Sindicato

SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS,
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE
ORIENTAÇÃO E FORAMAÇÃO PROFISSIONAL

DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA
SECRASO/CRM

CNPJ 03.401.024/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente Milton Garcia, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, convoca todas as entidades associadas, à Assembleia
Geral Extraordinária que se realizará no dia 08 de agosto de 2017, na
sede da Entidade, à Av. Marechal Floriano Peixoto, 306 - 23º andar -
conjunto 234 - Curitiba/PR, às 19:00 horas em primeira convocação

por maioria absoluta dos representantes, ou em Segunda convocação,
30 (trinta) minutos após, com qualquer número de presentes, em
condições de votar. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre a
alienação do imóvel sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, 306 - 23º
andar - conjunto 236 - Curitiba/PR.

Curitiba, 5 de julho de 2017.
MILTON GARCIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA No- 2/2017

A Comissão Permanente de Licitação - CPL - CODHAB/DF,
no uso de suas atribuições, torna público o Resultado da CON-
CORRÊNCIA Nº 002/2017 - Processo nº 392.001.270/2017 cujo ob-
jeto é a contratação de empresa para construção de 161 unidades
habitacionais unifamiliares na Quadra 105 do Trecho II do Sol Nas-
cente em Ceilândia - DF, devendo utilizar como referência os projetos
e especificações contidos no Projeto Básico e seus Anexos, em aten-
dimento à Política Habitacional do Governo do Distrito Federal, no
qual se sagrou vencedora a empresa: ISRAEL CONSTRUTORA LT-
DA, CNPJ nº 20.101.881/0001-44, com o valor total de R$
11.889.629,37 (Onze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, seis-
centos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos).

Brasília-DF, 5 de julho de 2017.
ROXANE DELGADO ALMEIDA

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 53/2017 UASG 925041

A Pregoeira comunica que o pregão acima citado, cujo ob-
jeto é a Contratação de empresa para prestação de serviço de agen-
ciamento e integração junto às instituições de ensino, objetivando a
realização de estágios para estudantes dos ensinos médio e superior
para preenchimento de até 64 (sessenta e quatro) bolsas de estágio
existentes na Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, con-
forme condições e especificações constantes neste Termo de Re-
ferência e seus Anexos, terá nova data e horário para recebimento das
propostas: até 09h30min do dia 18/07/2017, devido alteração no Ter-
mo de Referência, Anexo I do edital, tendo em vista pedido de
esclarecimento. Tipo de Licitação: Menor Preço. Valor total estimado:
R$ 624.864,00. Programa de Trabalho: 04.122.6003.2422.9638. Fonte
100. Vigência do Contrato: 12 (doze) meses. Processo nº:
480.000.625/2016. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (61)
3313.8458.

Brasília, 5 de julho de 2017.
GERARDA DA SILVA CARVALHO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DE PAZ SOCIAL

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO
FEDERAL

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 22/2016

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 0550281122015. , publicada no D.O.U de 07/12/2016 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) ou consórcios
para prestação de serviços de cadastramento biográfico dos dados do
cidadão, captura das digitais dos dez dedos de cada indivíduo, coleta
fotográfica e da assinatura para o meio digital; digitalização por
escaneamento e certificação digital de documentos apresentados pelo
cidadão necessários a constituição processual (procurações, documen-
tos de identificação); fornecimento de solução completa necessária ao
registro e processamento de dados e consultas, entre elas por va-
lidação de digital consulta 1:1, instantâneas, de forma a cobrir todo o
processo de formação do condutor e 1:N, quando do registro de novos
condutores ou no caso de suspeita, em até 48 horas, para garantir
unicidade dos registros - formação de processo digital a partir da
criação de um documento nato digital, Renach, realizado em locais
definidos pelo Detran/DF; fornecimento de formulário, personaliza-
ção e emissão de Documentos de Identificação de Pessoas (Carteira
Nacional de Habilitação e Permissão para Dirigir, Permissão Inter-
nacional para Dirigir, Autorização Para Conduzir Veículos de Tração
Animal, Credenciais para Instrutores, Diretores de CFC Geral e de
Ensino), com prepostagem de acordo com a especificação de cada
documento e demais especificações constantes do anexo A - Termo
de Referência. Novo Edital: 06/07/2017 das 08h00 às 12h00 e
de14h00 às 17h00. Endereço: Sepn 507 Bloco D, 1° Andar, Gerlic
Asa Norte - BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de
06/07/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 19/07/2017, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALESSANDRA DIAS DA COSTA VARGAS
Pregoeira

(SIDEC - 05/07/2017) 926142-37574-2017NE000001

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2017

PROCESSO Nº. 052.001.938/2016.
OBJETO: Aquisição de placas de isolamento acústico, com espuma
semi flexível, antichama, instaladas, conforme especificações e con-
dições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do
Edital. A PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito Federal comunica
que no Pregão Eletrônico nº 26/2017 sagrou-se vencedora do certame
a empresa Universo Engenharia e Acústica Ltda - ME, CNPJ
20.750.396/0001-00, para os itens 01 e 02, no valor total de R$
80.185,00 (oitenta mil cento e oitenta e cinco reais). A ata e o termo
de adjudicação do pregão podem ser visualizados no www.compras-
governamentais.gov.br. Maiores informações na CPL/PCDF fones:
3207-4071/4046.

Brasília-DF, 5 de julho de 2017.
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS

Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

AVISOS DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 26/06/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição e instalação de aparelhos condicionadores de ar para atender as
demandas da SGA, conforme Acordo de Empréstimo 8442 BR/PRO-
SER.

LAURA TAVARES MONTEIRO
Pregoeira

(SIDEC - 05/07/2017) 925307-02017-2017NE600300

PREGÃO Nº 99/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 26/06/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa visando a aplicação de 2.000 (dois mil) ques-
tionários em pesquisas de campo relativos às linhas de pesquisas de
interesse da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, atra-
vés do Convênio nº 824613/2015/COCEC/CGOFin/DEAPSEG/SE-
NASP (Implantação do Laboratório de Pesquisa e Estudo da Vio-
lência e da Criminalidade LAPESC).

SANDRA MARIA NUNES BARBOSA
Pregoeira

(SIDEC - 05/07/2017) 925307-02017-2017NE600300

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO
A D M I N I S T R AT I VA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

COMPARAÇÃO DE PREÇOS Nº 2/2017 CEL 02 - SEMA
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de re-
forma das estruturas básicas das Unidades de Gestão Ambiental In-
tegrada - UGAIS nos municípios de Sena Madureira, Tarauacá e
Cruzeiro do Sul, destinados a atender as necessidades da SEMA, no
âmbito do PDSA FASE II - Processo 0008054-8/2017 - CEL 02.

A Comissão Especial de Licitação 02 - CEL 02, baseada no
Parecer Técnico emitido pela SEMA, julgou e habilitou a proposta de
preços da licitante INDUSCON - INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO
LTDA, como 1ª colocada para os LOTES I, II e III. O referido
processo será encaminhado a SEMA, para homologação e adjudi-
cação, conforme disposto no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993,
em nome da INDUSCON - INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO LT-
DA, com o valor total de R$ 306.509,70 (trezentos e seis mil, qui-
nhentos e nove reais e setenta centavos) para o LOTE I; R$
199.235,60 (cento e noventa e nove mil, duzentos e trinta e cinco
reais e sessenta centavos) para o LOTE II e R$ 467.209,48 (Qua-
trocentos e sessenta e sete mil, duzentos e nove reais e quarenta e oito
centavos) para o LOTE III.

Rio Branco-AC, 4 de julho de 2017.
INALDO VILELA DOS SANTOS JUNIOR

Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRENCIA No- 26/2016 - CPL 01 - SEOP

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de
serviços de urbanização dos Bairros Habitasa e Cadeia Velha Fase I,
localizado no município de Rio Branco/Ac, solicitado por meio do
OF/GAB/Nº 670/2016- Processo N.º 0006108-6/2016/CPL.

A Comissão Permanente de Licitação 01 - CPL 01, baseada
no Parecer Técnico emitido pela SEOP, julgou e CLASSIFICOU
como 1ª Colocada, o CONSÓRCIO CONSTRU-ACRE composto pe-
las empresas (N. SANTANNA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA e SOLU'S ENGENHARIA LTDA), 2ª Colocada, a empresa
RETRO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. Continuando, a
Comissão informou que atendendo o que dispõe o art. 109, I, alínea
"b" da Lei 8.666/93, concedeu o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
que as empresas inconformadas com esta decisão, querendo, apre-
sentem suas razões de recurso e, não havendo recurso, o referido
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