Nº 17, quarta-feira, 24 de janeiro de 2018
drenagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para
energia elétrica), barragens, estruturas tirantes, hidroelétricas, termoelétricas, nucleares, eólicas, (construção de usinas, estações e subestações), túneis eclusas, dragagens, aeroporto, inclusive suas pistas e
nivelamento, canais (obras de irrigação), dutos para telefonia e eletricidade, inclusive construção e manutenção de represas estações e
redes (obras para geração e distribuição de telecomunicações e energia elétrica), inclusive para serviços de eletrificação rural, obras de
saneamentos: construção e manutenção de redes de coletas de esgoto
(oleodutos, gasodutos, minerodutos), inclusive interceptadores e de
estações de tratamento e bombeamento de esgoto e construção e
manutenção de redes de abastecimentos de água tratada (reservatórios
de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de
água), galerias pluviais, instalação de barreiras acústicas, sinalização
com pinturas em rodovias e aeroportos, instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, construção de emissários submarinos e instalações de cabos submarinos, montagem de instalações
industriais; obras de montagens de instalações industriais (tubulações,
redes de facilidades: refinarias, plantas de indústrias químicas, construção de instalações esportivas e recreativas (pistas de competição
quadras esportivas, piscinas olímpicas); construção de malhas ferroviárias e metroviárias; obras de contenção, construção de cortinas
de proteção de encostas e muros de arrimos, demolição e preparação
de canteiros de obras, conjunto de operações de escavação, depósitos
e compactação de terras, necessárias à realização de obra, drenagem
do solo destinado à construção, rebaixamento de lençóis freáticos,
instalações elétricas, instalações, alteração, manutenção e reparo de
sistema de prevenção contra incêndio, montagem e instalação de
sistema e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas,
rodovias, portos e aeroportos, perfuração e construção de poços de
água, revestimentos de tubulações, obras de acabamento e de fundações, trabalhos de superfície, urbanização em vias urbanas, ruas
praças, calçadas, e locais para estacionamentos de veículos, sinalização com pinturas em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, construção de obras de artes especiais e construção e recuperação de viadutos, elevados e passarelas, dos município de Águas de Santa Bárbara, Agudos, Álvaro de Carvalho,
Alvinlândia, Americana, Amparo, Arandu, Arealva, Areiópolis, Arujá, Avaí, Avaré, Balbinos, Bauru, Biritiba Mirim, Bofete, Boracéia,
Borebi, Botucatu, Cabrália Paulista, Cafelândia, Campinas, Cerqueira
César, Cosmópolis, Duartina, Espírito Santo do Turvo, Fernão, Ferraz
de Vasconcelos, Gália, Getulina, Guaimbê, Guarantã, Guararema,
Guarulhos, Hortolândia, Iacanga, Iaras, Itaquaquecetuba, Itatinga, Jaguariúna, Júlio Mesquita, Lençóis Paulista, Lins, Lucianópolis, Lupércio, Macatuba, Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Ocauçu, Óleo,
Paulistânia, Pardinho, Paulínia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Pongai, Poá, Pratania, Presidente Alves, Reginópolis, Sabino, Salto, Santa
Bárbara D`Oeste, Santa Isabel, São Manuel, Sumaré, Suzano, Ubirajara, Uru e Valinhos, todos no Estado de São Paulo, para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na Avenida Fausto
Pietrobom, nº 128 - Jardim Planalto - Paulínia/SP - CEP: 13145-189,
no dia 14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, com maioria absoluta
dos trabalhadores da categoria, ou, às 10:00 horas em segunda convocação com qualquer numero de trabalhadores da categoria, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Fundação do Sindicato
Intermunicipal dos Trabalhadores da Construção Pesada de Botucatu
e Região. 2) Leitura e aprovação do estatuto social: 3) Eleição e posse
da diretoria executiva, conselho fiscal e suplente: 4) Aprovação dos
descontos da mensalidade associativa: 5) Autorização para filiação à
entidade de segundo grau.
Paulínia-SP, 23 de janeiro de 2018.
JOSÉ VALTER MENDES SILVA
Representante
RG: 18.075.261-3
CPF/MF: 505.083.696-49

COMISSÃO PRO-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES DA
CONSTRUÇÃO PESADA DE ARUJÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
Pelo presente edital, a comissão organizadora - Fundação do
Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Construção Pesada de
Arujá e Região, neste ato representado por Nonito Crispim Gomes,
devidamente inscrito no CPF/MF: 341.679.001-34, portador da cédula
de identidade RG: nº 38.572.956-X, com Endereço para Correspondência à Estrada de São Domingos, s/n - São Domingos - Arujá/SP CEP: 07400-000, pelo presente Edital A Comissão pró-fundação do
CONVOCA todos os trabalhadores nas indústrias da construção: de
estradas rodovias pavimentação, obras de terraplenagem em geral
(barragens, Aeroportos, Canais), engenharia Consultiva; Trabalhadores de empresas que mediante concessão atuam na exploração, conservação, ampliação e demais serviços atribuídos as estradas de rodagem, obras de pavimentação de asfalto (pavimentação flexível e
rígido, usina de asfalto e de concreto asfáltico) e construção de praças
de pedágios; construção, recuperação, reforço, melhoramentos, manutenção e conservação: de estradas, autoestradas, rodovias e outras
vias não urbanas para passagem de veículos, inclusive a pavimentação e nivelamento delas, pontes, portos e marinas, inclusive obras
portuárias, marítimas e fluviais (instalação portuárias, construção de
eclusas e canais de navegação, enrocamentos, obras de drenagem,
aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia
elétrica), barragens, estruturas tirantes, hidroelétricas, termoelétricas,
nucleares, eólicas, (construção de usinas, estações e subestações),
túneis eclusas, dragagens, aeroporto, inclusive suas pistas e nive-
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lamento, canais (obras de irrigação), dutos para telefonia e eletricidade, inclusive construção e manutenção de represas estações e
redes (obras para geração e distribuição de telecomunicações e energia elétrica), inclusive para serviços de eletrificação rural, obras de
saneamentos: construção e manutenção de redes de coletas de esgoto
(oleodutos, gasodutos, minerodutos), inclusive interceptadores e de
estações de tratamento e bombeamento de esgoto e construção e
manutenção de redes de abastecimentos de água tratada (reservatórios
de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de
água), galerias pluviais, instalação de barreiras acústicas, sinalização
com pinturas em rodovias e aeroportos, instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, construção de emissários submarinos e instalações de cabos submarinos, montagem de instalações
industriais; obras de montagens de instalações industriais (tubulações,
redes de facilidades: refinarias, plantas de indústrias químicas, construção de instalações esportivas e recreativas (pistas de competição
quadras esportivas, piscinas olímpicas); construção de malhas ferroviárias e metroviárias; obras de contenção, construção de cortinas
de proteção de encostas e muros de arrimos, demolição e preparação
de canteiros de obras, conjunto de operações de escavação, depósitos
e compactação de terras, necessárias à realização de obra, drenagem
do solo destinado à construção, rebaixamento de lençóis freáticos,
instalações elétricas, instalações, alteração, manutenção e reparo de
sistema de prevenção contra incêndio, montagem e instalação de
sistema e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas,
rodovias, portos e aeroportos, perfuração e construção de poços de
água, revestimentos de tubulações, obras de acabamento e de fundações, trabalhos de superfície, urbanização em vias urbanas, ruas
praças, calçadas, e locais para estacionamentos de veículos, sinalização com pinturas em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, construção de obras de artes especiais e construção e recuperação de viadutos, elevados e passarelas, dos município de Águas de Santa Bárbara, Agudos, Álvaro de Carvalho,
Alvinlândia, Americana, Amparo, Arandu, Arealva, Areiópolis, Arujá, Avaí, Avaré, Balbinos, Bauru, Biritiba Mirim, Bofete, Boracéia,
Borebi, Botucatu, Cabrália Paulista, Cafelândia, Campinas, Cerqueira
César, Cosmópolis, Duartina, Espírito Santo do Turvo, Fernão, Ferraz
de Vasconcelos, Gália, Getulina, Guaimbê, Guarantã, Guararema,
Guarulhos, Hortolândia, Iacanga, Iaras, Itaquaquecetuba, Itatinga, Jaguariúna, Júlio Mesquita, Lençóis Paulista, Lins, Lucianópolis, Lupércio, Macatuba, Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Ocauçu, Óleo,
Paulistânia, Pardinho, Paulínia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Pongai, Poá, Pratania, Presidente Alves, Reginópolis, Sabino, Salto, Santa
Bárbara D`Oeste, Santa Isabel, São Manuel, Sumaré, Suzano, Ubirajara, Uru e Valinhos, todos no Estado de São Paulo, para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na Estrada de São
Domingos, s/n - São Domingos - Arujá/SP - CEP: 07400-000, no dia
14 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, com maioria absoluta dos
trabalhadores da categoria, ou, às 10:00 horas em segunda convocação com qualquer numero de trabalhadores da categoria, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Fundação do Sindicato
Intermunicipal dos Trabalhadores da Construção Pesada de Arujá e
Região. 2) Leitura e aprovação do estatuto social: 3) Eleição e posse
da diretoria executiva, conselho fiscal e suplente: 4) Aprovação dos
descontos da mensalidade associativa: 5) Autorização para filiação à
entidade de segundo grau.
Arujá-SP, 23 de janeiro de 2018.
NONITO CRISPIM GOMES
Representante
RG: 38.572.956-X
CPF/MF: 341.679.0001-34

CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO 2018
A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos CNTA, entidade de grau superior, inscrita no CNPJ sob o nº
16.707.014/0001-80, representativa da categoria dos transportadores
rodoviários autônomos de cargas (caminhoneiros autônomos), com
abrangência e base territorial nacional e registro sindical concedido
pelo Ministério do Trabalho por despacho publicado no D.O.U, em
data de 01/12/2014, edição nº 232, Seção 1, pág. 91, por seu presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, faz saber, a
todos os integrantes da categoria, que o valor da Contribuição Sindical Urbana para o exercício de 2018 é de R$ 106,41 (cento e seis
reais e quarenta e um centavos) e o seu recolhimento, condicionado
ao que prevê o Art. 578 e seguintes da Lei 13.467/2017, deve ser
efetuado até o dia 28/02/2018.
Curitiba, 18 de janeiro de 2018.
DIUMAR BUENO
Presidente da Confederação

CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DAS PROFISSÕES LIBERAIS
AVISO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/2018
Comunicamos aos profissionais liberais inorganizados
em sindicatos ou federações, que deverão recolher a Contribuição Sindical/2018 em nome desta Confederação Nacional
das Profissões Liberais, código sindical nº 012.000.00000-4, até
28 de fevereiro próximo, no valor de R$ 169,00 (Cento e
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sessenta e nove reais). Os profissionais não cadastrados poderão
retirar a guia de recolhimento através do site www.cnp l . o rg . b r.
Brasília-DF, 22 de janeiro de 2018.
CARLOS ALBERTO SCHMITT DE AZEVEDO
Presidente da Confederação

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018
Objeto: aquisição de Gêneros Alimentícios. Abertura: 06/02/2018 às 08h30.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Objeto: aquisição de Pneus Recapados Borrachudos com Carcaça.
Abertura: 08/02/2018 às 08h30.
Editais e informações no setor de licitações do Consórcio,
fones: (55) 2011.1515 - (55) 999277659, e-mail: licitacao.cigres@gmail.com ou pelo site: www.cigres.com.br.
CLEITON BONADIMAN
Presidente do Consórcio

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2018
O CIMSC - Consócio Público Intermunicipal de Saúde do
Curimataú Paraibano, através de sua CPL torna público que fará
licitação na modalidade Tomada de Preços n o- 1/2018, para empresas
ou pessoa Física prestadoras de serviços com profissional Médico em
Perícia Médica aos servidores Municipais consociado ao CPIMSCPB,
nos Polos de Cuité e Picuí, tipo menor preço, estando a reunião para
recebimento dos envelopes e abertura da documentação prevista para
as 09:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2018.
O Edital poderá ser adquirido na Sede do CPIMSC localizada na rua 17 de julho, 221, centro, Cuité PB, no horário das 8:00
as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, em dias úteis, qualquer informação adicional poderá ser obtida no endereço e hora acima citado
e fone 83 3372-2189
Cuité-PB, 23 de janeiro de 2018.
JOÃO EDUARDO ROMEU RAMOS
Presidente da Comissão de Licitação

COOPERATIVA DE VIAGENS TURISMO
LAZER E CULTURA DOS ASSOCIADOS
E FILIADOS A COBAP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
O Diretor-Presidente da COOPERATIVA DE VIAGENS,
TURISMO, LAZER E CULTURA DOS ASSOCIADOS FILIADOS
A COBAP - "COBAP VIAGENS", abaixo assinado, com sede e foro
jurídico na SHCRS 507 - Bloco A - Sala nº. 61 - "A" - Asa Sul CEP. 70.351. 510 - BRASILIA-DF; CNPJ.19.206.541/0001-07 E NIRE 5340000990-4 JUNTA COMERCIAL DO DF., no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os associados cooperados desta
cooperativa, que nesta data são de 26 (vinte e seis) cooperados, em
pleno gozo de seus direitos sociais, para a Assembleia Geral de
Ordinária a ser realizada no dia 6 de fevereiro de 2018 , em sua sede
social ou seja na SHCRS 507 - Bloco A - Sala nº. 61 - "A" - Asa Sul
- CEP. 70.351. 510 - BRASILIA-DF, em primeira convocação às
10h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de
associados. Caso não haja número legal para instalação, ficam desde
já convocados para a segunda convocação, às 11h00, no mesmo dia e
local, com a presença de metade mais 1 (um) do número total dos
associados. Persistindo a falta de "Quorum Legal" a Assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às
12h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, afim de,
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - prestação de contas da
Diretoria, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da Gestão; Balanço Geral; Demonstrativo das sobras
apuradas, ou das perdas, e parecer do Conselho Fiscal referente ao
exercício de 2017 e plano de atividade da cooperativa para o exercício de 2018; II - destinação das sobras apuradas ou o rateio das
perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos
obrigatórios; III - fixação dos honorários, gratificações e da cédula de
presença para os componentes da Diretoria e do Conselho Fiscal;
Obs. O presente edital será publicado na imprensa local, estará afixado na sede social da cooperativa e publicado no sitio virtual
www.cobapviagens.com.br. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2018. WARLEY MARTINS GONÇALLES - PRESIDENTE.
Brasilia-DF, 22 de janeiro de 2018.
WARLEY MARTINS GONÇALLES
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