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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° PP 3/2020-TSBE

MD CE THEBERGE CONSTRUÇÕES SPE LTDA

A Empresa Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. -TSBE torna público que
realizará Pregão Presencial N° 003/2020 TSBE, para Contratação de empresa especializada
para Prestação de serviços de execução de muro de gabiões na Torre 48(17-1) da LT 230kV
Nova Santa Rita - Camaquã 3, no município de TRIUNFO/RS, com fornecimento de material,
conforme especificação técnica e projeto executivo. O critério para julgamento e
classificação das propostas será o de menor preço total. O Edital está disponível no site
www.tsbe.com.br a partir desta data. A Documentação de Habilitação e a Proposta
deverão ser entregues às 14:00 horas do dia 14/07/2020, na Rua Deputado Antonio Edu
Vieira,999 - Pantanal - Florianópolis/SC, sala pregões da TSBE, andar térreo, ocasião em
que será realizada também a Sessão de disputa de lances. Maiores informações pelo
telefone (48)3269-9384, ou e-mail licitacoes@tsbe.com.br.

AVISO
REDUÇÃO DE CAPITAL

CNPJ Nº 15.753.285/0001-09 - NIRE N º 23.2.01459867

Com sede na cidade de Fortaleza/CE, CNPJ/MF 15.753.285/0001-09, com
contrato social devidamente arquivado perante a JUCEC/NIRE 23.2.01459867, vem a
público divulgar que, em reunião realizada em 16/03/2020 foi decidida, por unanimidade
dos sócios, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução parcial do
capital social em R$ 10.563.275,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta e três mil,
duzentos e setenta e cinco reais), mediante a eliminação de 10.563.275 (dez milhões,
quinhentas e sessenta e três mil, duzentas e setenta e cinco) quotas.
HOMERO LEITE MAIA MOUTINHO DA SILVA
Secretário

EDIANA RUAS
Pregoeira

UNESVI - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO IVAÍ LTDA

DIEGO PAIXÃO NOSSA VILLAR
Presidente

AVISO
REGISTRO DE DIPLOMAS

MD CE HENRIQUE RABELO CONSTRUÇÕES SPE LTDA
CNPJ Nº 15.753.454/0001-00 - NIRE N º 2320.144.477-1

Mantenedora: Unesvi - União de Ensino Superior do Vale do Ivaí, CNPJ 05.440.305/000138. Mantida: Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí - Fatec com sede na cidade de
Ivaiporã - PR na Avenida Brasil, Nº 45, Centro.
Por fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC Nº 1.095 de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados pela
Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro sessenta e um diplomas no período de
05 a 23de abril de 2020, nos seguintes livros de registro: livro 01 com a seguintes
sequências numéricas: número 1875 ao número 1890 - número 1891 ao número 1910 número 1912 ao número 1938. A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada
no sitio www.fatecivaipora.com.br.

AVISO
REDUÇÃO DE CAPITAL
Com sede na cidade de Fortaleza/CE, CNPJ/MF 15.753.454/0001-00, com
contrato social devidamente arquivado perante a JUCEC/NIRE 2320.144.477-1, vem a
público divulgar que, em reunião realizada em 16/03/2020 foi decidida, por unanimidade
dos sócios, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução parcial do
capital social em R$ 24.084.282,00 (vinte e quatro milhões, oitenta e quatro mil, duzentos
e oitenta e dois reais), mediante a eliminação de 24.084.282 (vinte e quatro milhões,
oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e duas) quotas.

Ivaiporã, 26 de maio de 2020.
GRASIÉLA MACIAS NOGUEIRA
Diretora Acadêmica

HOMERO LEITE MAIA MOUTINHO DA SILVA
Secretário

UNIÃO NACIONAL DOS AUDITORES E TÉCNICOS FEDERAIS DE
FINANÇAS E CONTROLE - UNACON

DIEGO PAIXÃO NOSSA VILLAR
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
FUNCIONÁRIOS DA DANA INDÚSTRIAS

A União Nacional de Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle - UNACON
e o Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Auditoria de Controle Interno do
Distrito Federal - SINDIFICO convocam as entidades interessadas, para a realização da
Assembleia Geral de Constituição da Federação Nacional dos Auditores de Controle
Interno dos Órgãos de Controle Interno Público do Brasil - FENAUD, a realizar-se no dia
29 de junho de 2020, às 11h30min, por videoconferência, em primeira convocação, e
às 12h00min, em segunda convocação com qualquer número de presentes, para
deliberar a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da criação da FENAUD; 2) Aprovação
do Estatuto Social; 3) Eleição e Posse da Primeira Diretoria; 4) Definição de faixas de
contribuição; 5) Assuntos Gerais. Os interessados em participar deverão encaminhar email no raquel.dutra@unacon.org.br para obter o link de acesso à videoconferência.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - MODALIDADE DIGITAL
RERRATIFICAÇÃO
A Diretoria da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS DO GRUPO DANA - COOPDANA - CNPJ/MF:
91.018.408/0001-46 - NIRE 43400006419 - ID BACEN 51025, no uso de suas atribuições que
lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus delegados, que nesta data são em número
de 21 em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária - MODALIDADE DIGITAL, a realizar-se na sua sede social, à Rua Ricardo
Bruno Albarus, 201 - Distrito Industrial - Gravataí/RS - CEP: 94.045-400, no dia 29 de junho
de 2020, às oito horas, com a presença de dois terços dos delegados em primeira
convocação; às nove horas, com presença de metade mais um do número total de
delegados, em segunda convocação; ou às dez horas, com a presença de, no mínimo 10
(dez) delegados, em terceira convocação, para deliberarem os seguintes assuntos: ORDEM
DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Prestação de contas do exercício de 2019; 2)
Destinação das sobras/perdas apuradas; 3) Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal; 4)
Outros assuntos de interesse social. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovação
do Regulamento de Auditoria Interna, conforme determina a Resolução 4.588/2017.
Gravataí-RS, 19 de junho de 2020. SIMONE TEIXEIRA LOVERA - Diretora-Presidente - CPF:
417.049.750-34.
Re-ratificação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária - Modalidade Digital publicado no Diário Oficial do Estado, pág. 5 em
12/06/2020. As demais disposições constantes no Edital publicado no Jornal acima citado,
inclusive, datas, horários e demais itens da ordem do dia, mantêm-se inalterados.

Em 18 de junho de 2020.
RUDINEI MARQUES
Presidente

XILOLITE S/A

CNPJ/MF nº 62.477.088/0001-94 - NIRE nº 29.300.017.426
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
Convocados os acionistas da Xilolite S/A ("Companhia") para reunirem-se no dia
06 de julho de 2020, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Fazenda Olho
D' Água dos Coqueiros, Rodovia BA - 148, Km 11.5, na cidade de Brumado, Estado da
Bahia, para: I - em Assembleia Geral Ordinária. a) examinar, discutir e votar os Relatórios
da Administração, as Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores independentes
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; b) deliberar sobre a destinação do
lucro líquido e eventual distribuição de dividendos; c) eleger novos membros para o
Conselho de Administração, tendo em vista, o término dos atuais conselheiros; d) deliberar
sobre a instalação do Conselho Fiscal para atuar no exercício social em curso e, caso
instalado, eleger seus membros e respectivos suplentes, além de fixar a remuneração
global; e) fixar o valor da remuneração global anual a ser paga aos membros da Diretoria,
do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo; II - em Assembleia Geral
Extraordinária. f) deliberar sobre a recomposição de parte da Reserva de Incentivos Fiscais
utilizada para absorver prejuízos acumulados; g) deliberar sobre a destinação dos valores
auferidos em razão dos incentivos fiscais recebidos pela Companhia para a Reserva de
Incentivos, nos termos do art. 195-A da Lei 6.404/76

Gravataí-RS, 18 de junho de 2020.
SIMONE TEIXEIRA LOVERA
Diretora-Presidente

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE
DE FEIRA DA MATA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FEIRA DA MATA BAHIA CNPJ. 28438754/0001-47 pela sua presidenta Keeille Mabbyan Silva Santos Abreu
nos termos que lhe confere o estatuto social no seu parágrafo único do artigo 10º e
amparado pelas leis vigentes convoca todos os associados que estão quites com suas
obrigações estatutárias a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ON-LINE
devido ao isolamento social imposto pela pandemia de covid19.
A reunião acontecerá no dia 08 de julho do ano em curso ás 18h00min em
primeira convocação com 50% mais um dos associados, ou em segunda convocação ás
18h30min com 1/3 dos associados, ou ainda em terceira e ultima convocação ás 19h00min
com 5% dos associados, pela plataforma Google meet onde o link de acesso será
disponibilizado 30 minutos antes do seu inicio, para deliberarem sobre as seguintes ordens
do dia: informes, análise da conjuntura nacional, alteração do artigo 14 no seu parágrafo
único acrescentado a frase após a palavra extraordinárias: que poderão serem feitas online através de plataformas eletrônica sempre que a conjuntura local exigir que não seja
possíveis reuniões presenciais ocasionadas por decretos municipais de isolamento social,
calamidades publicas ou algum acontecimento que proíba reuniões presenciais na cidade.
Divulgadas conforme as exigências de convocação 19 elevando o tempo do mandato para
04 anos a partir da próxima gestão, suprimir do artigo 44 o publicação no DOU corrigir a
palavra ser por serem modificar o artigo 52 onde se lê bienal ler-se- á quadrienal,
modificar o artigo 60 retirando as entidades de graus superiores do estatuto.
Feira da Mata - Bahia 17 de junho de 2020 Keelly Mabbyan Santos Abreu Rg.
0589372939 SSP - BA CPF. 952329.405-97 Res. Rua Lindolfo das Neves s/n CEP 46446000
eira da Mata Bahia.

Brumado, 18 de junho de 2020
JOÃO ALFREDO CAMARGO
Presidente do Conselho de Administração

MD CE VISCONDE DO RIO BRANCO CONSTRUÇÕES SPE LTDA
CNPJ Nº 12.063.311/0001-89 - NIRE N º 23201318015
AVISO
REDUÇÃO DE CAPITAL
Com sede na cidade de Fortaleza/CE, CNPJ/MF 12.063.311/0001-89, com
contrato social devidamente arquivado perante a JUCEC/NIRE 23201318015, vem a público
divulgar que, em reunião realizada em 16/03/2020 foi decidida, por unanimidade dos
sócios, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução parcial do
capital social em R$ 3.294.866,00 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil,
oitocentos e sessenta e seis reais), mediante a eliminação de 3.294.866 (três milhões,
duzentas e noventa e quatro mil, oitocentas e sessenta e seis) quotas.
HOMERO LEITE MAIA MOUTINHO DA SILVA
Secretário

Feira da Mata - BA, 17 de junho de 2020.
KEELLY MABBYAN SANTOS ABREU
Presidenta

DIEGO PAIXÃO NOSSA VILLAR
Presidente
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