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3-Fixação do valor global para pagamento dos honorários, as
gratificações e encargos sociais dos membros da Diretoria Execu-
tiva;

A Assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por
falta de espaço físico adequado.

Brasília, 17 de novembro de 2016.
LUIZ LESSE MOURA SANTOS

Presidente da Cooperativa

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

EXTRATO DO CONTRATO

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENA-
CLUBES
Contrato Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº.
013/2016, Contratante: Federação Nacional dos Clubes Esportivos -
FENACLUBES, Contratada: DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS
EIRELLI EPP, CNPJ: 06.371.688/0001-00, Valor R$ 139.995,00
(cento e trinta e nove mil e novecentos e noventa e cinco reais),
objeto: contratação de empresa prestação de serviços e disponibi-
lização de equipamentos de áudio visual, filmagem, iluminação e
informática, para o Congresso Brasileiro de Clubes a ser realizado no
2º semestre de 2016, no período de 15 a 18 de dezembro de 2016, a
realizar-se no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, no Município de
Foz do Iguaçu, no Estado do PR, referente ao Projeto Plurianual
2016-2020 da FENACLUBES, com recursos da Lei nº 11.345, de 14
de setembro de 2006, alterada pela Lei nº 13.155, de 04 de agosto de
2015 (TIMEMANIA).

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS
EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,

RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Federação Nacional dos Empregados em
Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - FENATIBREF,
no uso de suas atribuições estatutárias e fundamento no art. 34 do
Estatuto Social, convoca os sindicatos associados (filiados) quites e
em condições de votar, através dos delegados do Conselho de Re-
presentantes para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDI-
NÁRIA que será realizada no dia 30/11/2015, às 15:00h, em primeira
convocação, ou às 16:00h, em segunda e última convocação, con-
forme quórum estatutário, situado à Setor Hoteleiro Sul, QD 05. Bl C
- Brasília/DF - Brasil - CEP: 70322-914 (Hotel San Marco), a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) apreciação, discussão e
votação do processo de prestação de contas do exercício do ano de
2015, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal; b) apreciação,
discussão e votação do processo de previsão orçamentária para o
exercício de 2017, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal; c)
apreciação, discussão e homologação dos atos praticados pela Di-
retoria "Ad Referendum" do Conselho de Representantes; d) assuntos
diversos. A referida convocação está sendo realizada com prazo re-
duzido em virtude da ocorrência de motivo relevante, cujo objetivo é
promover a contenção de gastos, visto que, o Conselho de Repre-
sentantes se reunirá em Assembleia Geral Extraordinária no dia
28/11/2016, no mesmo local. Caso em que os sindicatos associados
que estiverem quites em suas obrigações estatutárias ficam deso-
brigados de encaminhar as credenciais de seus representantes no pra-
zo de quinze dias que antecede a realização da reunião do Conselho
de Representantes, podendo fazê-lo quando do credenciamento para
referida reunião.

Belo Horizonte-MG, 17 de novembro de 2016.
GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS
NAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DO RAMO

DE RODOVIAS PÚBLICAS, ESTRADAS
EM GERAL E PEDÁGIOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, o presidente da entidade, faz saber aos
que dele tiverem conhecimento, ou vierem a ter que, convoca todos os
integrantes do seu Conselho de Representantes em pleno gozo dos seus
direitos estatutários e da legislação vigente, para se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária na forma estatutária e da legislação vi-
gente, a realizar-se no dia 25 de Novembro de 2016 às 13h00min em 1ª
convocação, na Av. Cásper Líbero, nº 58 - 2º andar - sala 207 - Santa
Efigênia - São Paulo/SP. Não havendo número legal, a mesma realizar-
se-á em segunda convocação, às 14h00min com qualquer número de
presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura,
discussão, aprovação e ratificação da ata da assembleia anterior; b) Po-
deres para negociar em nome dos trabalhadores específicos da categoria
de Concessões de Rodovias, Estradas em Geral e Pedágios e dos Inor-
ganizados, para negociação coletiva de 2017 com o Sindicato Patronal
específico a nível nacional, estadual e municipal, podendo firmar acor-
dos, convenções e instaurar dissídios coletivos; c) Assuntos Gerais.

São Paulo, 16 de Novembro de 2016
ROSEVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA

Presidente da Federação

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENFERMEIROS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PLENÁRIA ORDINÁRIA ESTATUTÁRIA

A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENFERMEIROS -
FNE, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.658.291/0001-06
sediada em Brasília - DF, Setor Comercial Sul - SCS, Bloco G,
Edifício Baracat, sala 201, CEP. 70309 - 900, por sua Diretoria, neste
ato representado por sua Presidenta Solange Aparecida Caetano, no
uso de suas atribuições e, vem através deste, CONVOCAR toda a
diretoria e sindicatos filiados para Plenária Ordinária Estatutária, de-
signada para o dia 03 de dezembro de 2016, na cidade de Recife/PE,
iniciando às 10:00 horas, encerrando-se às 18:00, no Centro de For-
mação e Lazer do SINDSPREV / PE, situado à BR 101 Norte - Km
13 - Guabiraba. A Plenária Ordinária da FNE terá como Pauta: 1 -
Prestação de Contas exercício do ano de 2015; 2 - Previsão or-
çamentária exercício 2017; 3 - Relatório de Atividades realizadas no
ano de 2016; Ratificação de Filiação dos Sindicatos dos Enfermeiros
do Distrito Federal - SEEDF e Sindicato dos Enfermeiros de Minas
Gerais - SEEMG. O presente Edital para ser encaminhado aos Sin-
dicatos Filiados, onde na forma do artigo 24 do Estatuto Social,
poderão se manifestar para apresentar proposta de inclusão pauta, no
período de 15 dias que antecede a Plenária, conforme Minuta de
Convocação - Proposta de Pauta da Diretoria, encaminhado com
prazo hábil e amplamente divulgado aos Sindicatos Filiados. Serve o
presente Edital para fins de publicidade do ato, para que não se
alegue ignorância. Para inscrição de Delegados e outras providências,
será encaminhado Regimento Interno da Plenária de Delegados.

SOLANGE APARECIDA CAETANO
Presidenta da Federação

FEDERAÇÃO NACIONAL
DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS, ASSEIO

E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA,
AMBIENTAL E ÁREAS VERDES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da entidade, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, convoca os membros do Egrégio Conselho de Repre-
sentantes e demais integrantes da categoria profissional base inor-
ganizada, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA, que será realizada no dia 23 de novembro de 2016, às
11:00 horas, em 1ª convocação, em São Paulo na Rua Major Que-
dinho, 300 - Bela Vista - São Paulo - SP, no Rio Grande do Sul, na
Rua General Vitorino n° 129- Auditório- Centro- Porto Alegre- RS,
em Salvador - BA, no Aeroporto Internacional de Salvador (Deputado
Luis Eduardo Magalhães) na Praça Gago Coutinho s/n- Salvador-
BA, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura e apro-
vação da ata da Assembléia anterior; b) discussão e aprovação da
pauta de reivindicação a ser encaminhada ao SINEATA - Sindicato
Nacional das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo,
com vistas às negociações coletivas referente ao ano de 2017; c)
autorização para a diretoria conduzir o processo negocial, bem como,
instaurar dissídio coletivo caso malogrem as negociações; d) valor e
forma da contribuição a ser descontada dos trabalhadores para a
manutenção do sistema sindical; e) prazo para oposição ao desconto;
f) assuntos gerais. Não havendo quorum suficiente para a instalação
da Assembléia em 1ª convocação, a mesma será realizada uma hora
após, com qualquer número de presentes. Somente poderão participar
da Assembléia, os delegados representantes das entidades filiadas
quites e em pleno gozo de seus direitos sociais e estatutários.

São Paulo, 17 de novembro de 2016.
JOSÉ MOACYR MALVINO PEREIRA

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS
EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS

E DERIVADOS DE PETRÓLEO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM
POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE
PETRÓLEO - FENEPOSPETRO, com Sub sede Teresina, estado do
Piauí, à Rua Arlindo Nogueira, 333, sala 103, CEP 64000-903, ins-
crito no Ministério da Fazenda sob o CNPJ 69.122.257/0001-12, em
face da decisão judicial da ação TST-RR-598-91.2012.5.22.0002 e
Reclamação Constitucional 17.014, convoca todos os empregados em
postos de serviços de abastecimentos de combustível e derivados de
petróleo (postos de gasolina), inclusive empregados em lojas de con-
veniência, associados ou não, do Estado do Piauí, para a Assembléia
Geral Extraordinária, a ser realizada em sua sede social, no endereço
acima citado, no dia 30/11/2016, às 16:00 horas, em primeira con-
vocação, ou às 16:30 horas, em segunda convocação, com quorum
legal, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a)Discussão e
aprovação da pauta de reivindicações, com vista a celebração da CCT
para o período 2017/2017 com sindicato e federação patronal; b)Con-
cessão de plenos poderes para a Diretoria da Federação para negociar
a pauta aprovada, para celebrar Convenção Coletiva de Trabalho e, no
caso de malogro, para suscitar Dissídio Coletivo; c)Aprovação ou não
do desconto, de Contribuição Assistencial e /ou Negocial e seus
percentuais, nos termos do TAC 168/2016 assinado com o M.P.T nos
autos IC 000856.2014.22.000/1; d)deliberação sobre a transformação
da assembléia em assembléia permanente, até o estabelecimento final
das Normas Coletivas da categoria.

Teresina-PI, 17 de novembro de 2016.
EUSÉBIO LUÍS PINTO NETO
Presidente da FENEPOSPETRO

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO
AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 73/2016

Pregão Eletrônico para aquisição de materiais para formação
de inseminadores de bovinos. Edital e entrega das propostas: a partir
de 18/11/2016, a partir de 08:00h. Endereço: site eletrônico
www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas: 30/11/2016 às
10:00h, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP No- 74/2016

Pregão Eletrônico SRP para contratação de empresa para a
prestação de serviços de táxi aéreo. Edital e entrega das propostas: a
partir de 18/11/2016, a partir de 08:00h. Endereço: site eletrônico
www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas: 30/11/2016 às
09:30h, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP No- 76/2016

Pregão Eletrônico SRP para a contratação de empresa para a
prestação de serviço de despacho aduaneiro. Edital e entrega das
propostas: a partir de 18/11/2016, a partir de 08:00h. Endereço: site
eletrônico www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas:
30/11/2016 às 09:00h, no endereço eletrônico www.compras-
n e t . g o v. b r.

Juiz de Fora, 17 de novembro de 2016
SABRINA FERREIRA MATOS DE SCHEPPER

Pregoeira

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

FUNDAÇÃO UNISELVA

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No- 8/2016

(Pregão Eletrônico - SRP n° 07/2016)
DECLARO, para os devidos fins, que a Fundação de Apoio

e Desenvolvimento da UFMT - Fundação Uniselva, nos termos do
artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, e do artigo 15, da Lei Federal
8.666/93, torna público a ADESÃO total à Ata de Registro de Preços
nº 08/2016, oriunda do Pregão - SRP n° 07/2016, realizado pelo
Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado de
Goiás, inscrita no CNPJ n° 26.989.715/0014-27, em que foi qua-
lificada a empresa EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., inscrita no
CNPJ n° 03.506.307/0001-57, cujo objeto é a contratação de empresa
do ramo para prestação de serviços terceirizados de caráter con-
tinuado de gerenciamento e administração de despesas de manutenção
automotiva em geral (preventiva, corretiva e preditiva), mediante de
cartão informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio
de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciadas vi-
sando o fornecimento de combustíveis, com abrangência em todo
território nacional, conforme descrito no item 10 da referida Ata,
totalizando o valor estimado de R$ 102.000,00 e taxa de admi-
nistração de 0,00% aplicável sobre o valor dos créditos do cartão.

Cuiabá, 1º de novembro de 2016.
SANDRA MARIA COELHO MARTINS

Superintendente

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No- 2/2015

(Pregão Eletrônico - SRP n° 001/2016/IFMT)
T DECLARO, para os devidos fins, que a Fundação de

Apoio e Desenvolvimento da UFMT - Fundação Uniselva, nos termos
do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, e do artigo 15, da Lei Federal
8.666/93, torna público a ADESÃO aos itens 1, 1.2, 2, 3 e 7 da Ata
de Registro de Preços nº 002/2016, oriunda do Pregão Eletrônico -
SRP n° 001/2016, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, em que foi qualificada a
empresa OI S/A, inscrita no CNPJ n° 76.535.764/0001-43, cujo ob-
jeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de Telefonia, tipo Telefônico
Fixo Comutado Local (fixo-fixo e fixomóvel) e, ainda, Enlace de
Internet (link dedicado), totalizando o valor de até R$ 39.401,66.

Cuiabá, 28 de outubro de 2016.
SANDRA MARIA COELHO MARTINS

Superintendente

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL
RIO SOLIMÕES

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 061/2016 / ORDEM DE SERVIÇO
N°. 016232
PROJETO 60.00.174 - CONTRATO Nº. 72/2014 e 1º e 2º Termo
Aditivo - FUA/UNISOL
Processo: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. CONTRATANTE:
Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, CNPJ:
02.806.229/0001-43. CONTRATADA: GRÁFICA MODERNA LT-
DA, CNPJ: 84.529.098/0001-69. Objeto: 'Contratação de Serviços de
Diagramação para atender ao Projeto Criação da Amazonas Indígena
Criativa". Fundamentos Legais: Nºs. 10.520/02; 8.666/93; Decreto

samara.anjos
Realce


