
SINDICATO DOS ENGENHEIROS --------
NO ESTADO DE GOIÃS
CNPJ (MF): 02.266.070/0001-11

ELEIÇÕES SINDICAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente comunicamos que no dia 22 de fevereiro de 2019,
no período das 09hOOmin às 19hOOminhoras na sede do Sindicato dos Engenheiros de
Goiás (SENGE-GO), sito na Avenida Portugal n" 482, Setor Oeste, nesta Capital, será
realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Representantes
junto a Federação Nacional dos Engenheiros, bem como dos respectivos suplentes para
o triênio 201912022.

O prazo para inscrições das chapas se iniciará as 08:00 horas do
dia 19 de dezembro de 2018 e se encerrará às 18:00 horas do dia 02 de janeiro de
2019. O prazo para a impugnação das chapas iniciará às 08 :00 horas do dia 03 de
janeiro de 2019 e se encerrará às 18:00 horas deste mesmo dia. O requerimento para o
registro de chapas deverá ser acompanhado de todos os documentos exigidos para o
registro, conforme parágrafo único do artigo 9°, Seção VI - Capítulo I do regulamento
eleitoral aprovado em Assembleia Geral do dia 26 de outubro 2018, e dirigido para o
presidente da Comissão Eleitoral.

o

A secretaria do Sindicato (SENGE-GO) funcionará nos dias
destinados aos registros e impugnações no horário compreendido entre às 08:00 e
12:00 horas e das l3 :00 às 18:00 horas, onde estará pessoa habilitada para o devido
atendimento. A eleição será válida com qualquer número de votantes.

Para votar e ser votado ota) filiado(a) deverá estar quite com todas
as suas contribuições sociais até o mês de dezembro de (inclusive) de 2018 a favor do
Sindicato, no prazo máximo de até 03 três dias úteis da publicação deste edital. Além
disso oCa) filiado(a) deverá estar associado há mais de 01 (um)ano e ter mais de 02

~
o~. (dois) anos de exercício da profissão. Cópias do Regulamento Eleitoral estão

disponíveis na sede do SENGE-GO.

Goiania, 18 de dezembro de 2018.

Engo~~&pedrosa
- Presidente da Comissão Eleitoral -

Av. Portugal n° 482 - Setor Oeste - Telefax: (62) 3251-8181 I 3251-8967
CEP 74 140-020 - Goiânia - GO

E-mail: sence-uoéãuol.com.br www.senae-ao.ora.br



10 CLASSIFICADOS
i~~'oogióOU:';'dõpio';s;jeiõd'é_brãm;,iiiodÍl FaiiiÕdãBüritioÜ Saoo. ne.1lÍ MúniefpiÓ,com fundamento noArllgo 167,11,4,da Lei 6.015173,
cujos trabalhos técnicos foram elaborados e assinados pelo Engenheiro Civil, Sr. FernandoAuguslo Nunasde OliVeira- CREAlDF-I082JD-ART
1020160191308,es1â sendO Ioteadasob a denomlnaçao de 'Residencial Bela VIsta 11I",Iocallza·se na parte Norte do Perlmetro Urbano desta cidade,
será comROStade 65 (sessenta e cinoo) quadras de números 01 a 65; totallzando 1919 (hum mil novecentose dezenove) unidades,oontendotambém
07 (sete) Amas Verdes, 06 (sels)Areas PúblicasMunicipais,01(um)EPU- Equip.PúblIcoUrbanoe Areade Prese!vaçaoPermanente,"')os lotes tem es
suas áreassuperioresaquelaseslabeleddas pela Municiparidade,sendo: Área dos Lotes. 565.609,49 metrosquadrados, equivalentesa 60,96%,Áreas
Verdes: 97.300,68 metros quadrados, equivalentes a 10,13%; Areas Públicas Munjeipals: 50.346,21 metros quadrados, equivalentes a 5,24%;
EPU - Equlp. Públioo Urbano: 717,39 metros quadrados,equivalentesa 0,06%; Area de Preservaçik>Permanente:36.036,90metros quadrados,
equivalentes a 3,81%; Área de Vias Públicas: (ArTuamento):226.307,83 metros quadrados, equivalentesa 23,57%.Tendosido aprovado pelo Decteto
Municipaln' 263 de 12 de Novembrode 2018, tudo oonfOllOOfaz certo planla de IocaIIzaçAoe demais doaJmentaçao enexos. E, para que chegue ao
conhecimento da todos os Interessados e para que ninguém possa alegar ignorância,mandouque expedisseo p!8S8nteEdita!,que será publicado
durante I!ês (03) dias oonsecutlvosem Jornal de maior circul"fllO da região. Deoonidos quinze (15) dias oontados da últlma publlcaçao do prasente
Edital e não havendo ImpugnBÇaode terceiros ou deste Carl6rio, será procédldo o competente Registro
DADO E PASSADO NESTÁ CIDADE E COMARCA DE POSSE, ESTADO DE GOlAS, AOS 07 DE DEZEMBRO DE 2008.
EU._ O F I C lAUTA B E L lÃ. o fiz digitar. oonferi, ad1ei oonfOflllO,subscreve, dou fés assino.
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GOIÂNIA, terça-feira, 18 de dezembro de 2018

ELEiÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente comunicamos que no dia 22 de fevereiro de
2019. no perlodo das 09hOOmln às 19hDOmin horas na sede
do Sindicato dos Engenheiros de GoIás (SENGE-GO), slto na
Avenida Portugal nO482, Setor Oeste, nesta Capital, será rea-
lizada elelçAo para composição da Diretoria. Conselho Fiscal e
Representantes Junto a Federação Nacional dos Engenheiros,
bem como dos respectJvos suplentes para o triênio 201912022.
O prazo para InscriçOes das chapas se iniciará as 08:00 horas
do dia 19 de dezembro de 2018 e se encerrará às 18:00 horas
do dia 02 de Janeiro de 2019. O prazo para a ImpugnaçAo das
chapas Inlcllará as 08:00 horas do dia 03 de janeiro de 2019 e
se encerrará ás 18;00 horas deste mesmo dia. O naquerimento
para o registro de chapas deverá ser acompanhado de todos
os documentos exigidos para o regisbro, conforme parágrafo
único do artlgo go, SeçAo VI- Capitulo I do regulamenl0 eleito-
ral aprovado em Assemblela Geral do dia 26 de outubro 2018.
e dingldo para o presidente da Comissão Eleitoral. A secreta-
ria do SindlC8to (SENGE-GO) funcionara nos dias destlnados
aos registros a impugnaçOes no horário compreendido entra
às 08:00 e 12:00 horas e des 13:00 ás 18:00 horas. onde es-
tará pessoa habilitada para o devido atendimento. A elelçAo
será válida com qualquer número de vOlantes. Para votar e
ser votado o(a} filiado(a) deverá estar quite com todas as suas
contribulçOes sociais até o mês de dezembro de (Inclusive) de
2018 a favor do SIndlcal0, no prazo máximo de até 03 três dias
úteis da publicaçAo deste editaJ. Além disso o(a) fillado(a) de-
vera estar associado há mais de 01 (um)ano e ter mais de 021_.: ...~. ··'l!f.II)I.:'".2 -se; - ..I'-~=-.--.-'.- ·---:I'''':')·~,"-""""",·_,,,,,,,,,-::: . ;:::= ,=..; .= ... ~ .•. ' ~_ Eleitoral estão dlsponlvels na sede do SENGE-GO.

~. :::~~ ..:;::;;')= ,_. =- ~_::~"8':;-.- ,-lL. I GoIAnia, 18 de dezembro de 2018.
. .. ~=:= .. ..~- . ..-=--=! ._ - _7... - _;. . . = ~1 Eng" Eletricista Hellomar Palhares Pedrosa

. - - - - "- "- - - . =~-::: t -, §: . _Presidente da Comissão Eleltoral- rt
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ponnenonzaoassoore o ITtOYet. t"Or nm. neam tarnoam "Y 11r""f\L1Y2
pelo presente editaI. quaisquer Interessadosquanlo a posslb1JJdadede
pagamento à VIStada Iotalidade da divida e despesas até a data do
segundo públicoJeiIAo. Ubaldo JordAo

Leioeíro Público0IidaI

~LEILÕES
~BRASIL

Serviço Extrajudlclal do Estado de Golãs - Serviço de Registro de
Imóveis da 4' Cin:unsaiçao • Rodrlso Esperança Bortla " Oficial
Registrador - EDITAl DE INTIMAÇAO - O OficIal de Registro de
Imóveis da 4' Cin:unsaiçao, de GoIanla, com fulcro no disposto no §4°
artigo 26, da rei n, 9.514/97. atendendo ao que lhe foi requerido pela

S e n C Ia I e U n IIn e VISA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI •
'. . Inscrita no CNPJ n. 97.545.772/000140. como CREDORA

FIDUCIÁRIA, cujo processo encontra-se arqulvadp neste registro,

v, · pelo presenta INTIMA: ALECIO EUGENIO DE ARAUJO JUNIOR, RG

19/12/2018 (41Feira) às10·00h arias marcas e mod e Ios ~.:,~~rn~~~::S~b~~d~;:~~~d:~::n:~~t~~
• •• a fim de satisfazar O pagamento das prestações em atraso e demaiSNa c Io n a IS e 1mpo rta dos oominaçOes de direito, nesta serventia oom endereço à Rua 72

(62) 3250-1500 . ~:~~~~,~a~i~ 1~~s.~~~~~~"~i~~::~~cii~~t~
Recu pera'vel·s e 5ucatas oomAlienaçao Fiduciária nos termos da Lei n,9.514197,do im6vel

oonstante do "Apartamento n. 704. do EdlfiClO Acropole. a ser

LL...!:L:,!"!!!Ioe~!!I!!~~o~OfIc:!!!!:!:ia!!!:I:~A~n~to~-~n!i~o~B~r!a!:s!;i!..!1...!1!!1..:.· ...: ...:.. ....:. -1_JedificadO no lote de terras de n, 14, quadra 55, situado I'Avenida, noSeloLl.astB..Jl9Sta..CanitaLdalddamente_tealstrado..sotLo..n..RJ·

.•.,~.~~, wwwjeik>=sb,as~,com.br ~\-::'~:;.Y~

~
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aqutslção de Medicamentos e Matertals

~~I:~:~a~"~~~~t~~6~~e~:: ~~f~';.,,:t~~~~i~:~o ~~
ANEXO I, que faz parte Integrante do Edital. O Pregão
Eletrllnlco será realizado em sessão pública, por meio da
tNTERNET através do slte www,bl!comDra~
recebtmento de proposta ate as 8:00h de 08/01/201ge Intcto
da disputa as 9:00h do dta 08101/2019. O Edital completo e
maloras Informações poderlio ser obtidos, no horário de
e.pedlente. ou através do telefone 64 3492 1545 ou s~e
~~I Edéla-GO, 11 de dezembro de
2018. AntOnio Tetes de Oliveira - Pres, da Comlsslo
Penmanente de Llclta.çio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAl N, ' 08412018,
A PrefeituraMunlcJpaJde Chapadaodo Céu. Estadode GoIâs,atravésdo
Pregoeiroe EquipedeApoio,tomampúblicoparao oonhecimenlDde todos
os interessadosquefarárealizarnodiaQ4dejaneirode 2019 às09:oohoras,
no Prédio da Prefeitura Municipal.PREGÃO PRESENCIAL,visando à
Contralaç!lo de empresa especializada na prestaçao de serviços de
oonec1ivldade:I-Unk de acesso a Intemet· Fut~ Dupies com IP vá1ldo
velocidadede 100/100MBPS;2. IntralanL2LparainterligaçAodasunidades
3QQ.3OOMBPS.conformedesartonomodeJode propostaanexoaoEditalde
Pregéon' 08412018nostermosda Lal Federa1 n', 10.520,de 17dejulho de
2002,e subsidiariamente,norouber,asdlsposiçOesdaLelFedersln'.8.666,
de 21 de junho de 1993. O Edita! e arquivo eletrónJoo,só poderão ser
re.rados no site wwwcbamtd!!ndwy·oogovbr. Nao se!iI fomecldoyia
emaH, faxou correio, paramaIOreSinformaçOes,poderaoserobtldesnasala
de UcitaçOesdestaPrefeitura,em horárionormalde e.peãl8nte sendodas
O8hOOmlnas l2hOOminedas 14hOOminas 17hOOm1n,ou peIotelefoneO~64
3634-1228.

Chapadlo do C.U - GD, 17 de dezembro de 2018,
Rlcardo Hlmuro • Pregoeiro
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SECReTARIA OF
IN!<:"RAÇÀQ

AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCtAL N°
15812018. O InstiMo de Previdência de Apareclda de GoIénla,
por Intermédio da Secretaria Ex~tlva de Licitação, tendo em
vista o que consta do processo nO:2018.186606. nos termos
da Lei Federal nO8.666/93, Lei n', 10,520/2002 e alterações
posteriores AVISA aos interessados que o PREGÃO
PRESENCIAL N° 15812018. com abertura prevista para o dia
19 de dezembro de 2018 as 15hOOmln, FtCA ADIADO para
o dia 08 de janetro de 2019. às 15hOOmln, por questOes
de ordem administrativa, permanecendo todos as condlçOes
previstas no edital já divulgado. Qualquer dúvida entrer em
contato nesta Secretaria Executiva de licitação. Fones: (62)
3545-1221/1223/1224, e-mail: djretoria Ijcjtacaoaooyn@
9!Ila1l.=, site www.apareclda.go gov br. Arthur Henrlque
de Souza Braga - Secretário executivo de Ltcltação.
MarJlda Alvas - Preg09lra,

APARECIDA


