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ENGIE BRASIL ENERGIA S/A

AVISO DE LICENÇA

A Engie Brasil Energia S.A., com CNPJ nº 04.474.103/0018-
67, torna público que recebeu em 20/04/2017 do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a
4ª retificação da 1ª renovação da Licença de Operação (LO), nº
794/2008, com prazo de validade de 10 anos e com capacidade
instalada de 243,2 MW, referente à operação da Usina Hidrelétrica
São Salvador, cuja barragem encontra-se localizada no Rio Tocantins
entre os municípios de São Salvador do Tocantins e Paranã, ambos no
Estado do Tocantins e da Linha de Transmissão de 230 kV, que liga
a Subestação São Salvador, localizada no Estado do Tocantins - TO,
à subestação Cana Brava, localizada no Estado de Goiás - GO.

JOSÉ LUIZ JANSSON LAYDNER
Diretor de Geração

FACULDADE DE DIREITO DE CONSELHEIRO
L A FA I E T E

EDITAL DE 24 DE ABRIL DE 2017
PROCESSO SELETIVO PARA O 2º SEMESTRE DE 2017

A FDCL - Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete -
Minas Gerais, por seus representantes legais, torna público para co-
nhecimento de todos os interessados que, no período de 09 de maio a
07 de junho de 2017, exceto aos domingos e feriados, prorrogável a
critério da FDCL, estarão abertas as inscrições para o Processo Se-
letivo de candidatos ao Curso de Graduação em Direito, conforme
segue: CURSO: Direito. ATO NORMATIVO: Decreto n.º 73.815/74 e
reconhecimento do curso renovado pela Portaria nº 503, de 16 de
setembro de 2016. VAGAS: 100 (cem) vagas para o turno da noite.
INSCRIÇÕES: 09 de maio a 07 de junho de 2017 na Secretaria da
FDCL, e no endereço www.fdcl.com.br, mediante a apresentação do
formulário de inscrição devidamente preenchido e comprovante do
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$30,00 (trinta reais).
MANUAL DO CANDITADO: gratuito - devendo ser acessado no
endereço eletrônico www.fdcl.com.br - integra o presente edital e
contém as normas gerais desse processo seletivo. HABILITAÇÃO:
exigência de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. NORMAS
DE ACESSO: Processo seletivo eliminatório e classificatório, cons-
tando de uma prova de conhecimentos gerais com 80 (oitenta) ques-
tões objetivas e de múltipla escolha no valor de um ponto cada, e uma
prova de redação, estilo requerimento simples ou complexo, no valor
de 20 (vinte) pontos. A pontuação máxima será de 100 (cem) pontos,
sendo eliminado o candidato que zerar qualquer uma das provas.
DATA DA PROVA: as provas serão realizadas no dia 11 de junho de
2017. LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: as provas serão
realizadas na sede da FDCL, situada na Rua Lopes Franco, nº. 1001,

Blocos C/D, Bairro Carijós, Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, no
horário de 9h às 13h, com duração de 4 horas ininterruptas. VA-
LIDADE: O processo seletivo terá validade exclusivamente para o
segundo semestre de 2017. E caso persistam vagas a FDCL poderá a
seu juízo, ofertá-las por meio de obtenção de novo título; apro-
veitamento de aprovação em vestibular realizado em cursos afins em
outras IES, devidamente credenciadas pelo MEC, desde que tenha
sido prestado até o 2º semestre letivo anterior ao ofertado no presente
edital; transferências e aproveitamento da nota do ENEM (sem pre-
juízo dos encargos financeiros oriundos do contrato de prestação de
serviços), este último sem necessidade da publicação de novo Edi-
tal.

REALIZAÇÃO: A realização do Processo Seletivo será de
responsabilidade da Comissão de Vestibular da FDCL. O Edital com-
pleto e o Manual do candidato encontram-se no seguinte endereço:
w w w. f d c l . c o m . b r.

CIRLEY JOSÉ HENRIQUES
Diretor Geral da FDCL

ELMA TEREZINHA DE MELO
Diretora Acadêmica

FACULDADE DE ENGENHARIA
DE GUARATINGUETÁ

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 754/2016-FEG, RATIFICANDO, nos termos do
art.24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, o ato do Senhor Diretor, que
dispensou a licitação para SERVIÇO DE CONSERTO E MANU-
TENÇÃO DE FRESADORA - CONVÊNIO CAPES PROAP
817737/2015, a favor da empresa VALDIR DE PAULA BICUDO
06377760892, no valor de R$ 5.695,00 (cinco mil seiscentos e no-
venta e cinco reais).

Processo: 150/2017-FEG, RATIFICANDO, nos termos do art.24, in-
ciso II, da Lei nº 8.666/93, o ato do Senhor Diretor, que dispensou a
licitação para MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM VER-
BA DO CONVÊNIO CAPES PROAP 817737/2015, a favor da em-
presa COMERCIAL J.R. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
LTDA ME , no valor de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta
reais).

Processo: 169/2017-FEG, RATIFICANDO, nos termos do art.24, in-
ciso II, da Lei nº 8.666/93, o ato do Senhor Diretor, que dispensou a
licitação para SERVIÇO DE CONSERTO DE POTENCIOSTA-
TO/GALVANOSTATO - CONVÊNIO CAPES PROAP 817737/2015,
a favor da empresa INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS
LTDA, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Processo: 264/2017-FEG, RATIFICANDO, nos termos do art. 24,
inciso II, da Lei nº 8.666/93, o ato do Senhor Diretor, que dispensou
a licitação para AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR GPIB-USB-HS -
CONVÊNIO CAPES PROAP 817737/2015, a favor da empresa NA-
TIONAL INSTRUMENTS BRAZIL LTDA, no valor de R$ 3.688,81
(três mil seiscentos e oitenta e oito reais, oitenta e um centavos).
Não publicado em data oportuna.

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES
E S P O RT I VO S

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

Processo Administrativo No- 30/2017
Tomadora dos Serviços: Federação Nacional dos Clubes Esportivos -
FENACLUBES

CNPJ 05.232.628/0001-36
OBJETO: A cotação prévia de preços tem por objeto a con-

tratação de hotel especializado na prestação de serviços de hospe-
dagem, alimentação, centro de convenções e infraestrutura para a
realização do evento denominado "Congresso Brasileiro de Clubes -
1º semestre de 2018", no período preferencial de 28 de abril a 01 de
maio de 2018 ou de 31 de maio a 3 de junho de 2018 ou no mês de
maio, considerando de quinta-feira a domingo, conforme disponi-
bilidade do hotel.

FUNDAMENTO LEGAL: Regulamento de Contratações de
bens e serviços da FENACLUBES.

TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço
Data limite para recebimento do envelope: 28/06/2017
LOCAL PARA RECEBIMENTO: Rua Açaí, 566 - Bairro

das Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP 13092-587.
Qualquer duvida ou esclarecimento no momento da elabo-

ração da proposta, deverá ser solicitado por escrito através do e-mail:
c o n t r a t a c o e s @ f e n a c l u b e s . c o m . b r.

ARIALDO BOSCOLO
Presidente da FENACLUBES

priscila.moraes
Realce
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