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COOPERMAIS-COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SAÚDE
CNPJ: 16.549.785/0001-96; IE: 07.615.964/001-67; NIRE: 53400009734

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidenta da Coopermais - Cooperativa de Trabalhadores em Saúde - CNPJ:16.549.785/0001-96, no
uso de suas atribuições estatutárias conforme art. XXII, vem publicar a CONVOCAÇÃO da Assembléia
Geral Extraordinária, apenas para os cooperados ativos conforme regimento interno, que irá realizar-se em
sua sede social a SEPES 712/912 BLOCO 1 SALA 101-EDIFICIO PASTEUR -ASA SUL, BRASÍLIA,
DF, no dia 30 de Agosto de 2019, às 07h em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos seus
cooperados; às 08h em segunda convocação, com metade mais um dos seus cooperados, e às 09h em
terceira convocação com o mínimo de 50 cooperados ou no mínimo 20% (vinte por cento) do total de
sócios, prevalecendo o menor número. Para efeito de quórum, o número de cooperados aptos a votar é 181,
para discutir e deliberar sobre as seguintes ORDENS DO DIA: A) IMPLANTACAO DO PLANO DE
SAUDE PARA COOPERADOS; B) NOVOS CONTRATOS. Brasília, 15 DE AGOSTO DE 2019. LÉA
SILVESTRE DA SILVA-Presidente.

DAR-838/2019

MCJ- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI ME
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal -
Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença Ambiental Simplificada SEI-GDF nº 10/2019 para atividade

de Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Artigos de Perfumaria e Cosméticos, no Sobradinho
II Rodovia DF 250 KM 8,5 Chácara 12 Fazenda Galpão 01, CEP: 71.586-000 - Brasília-DF, processo n°
00391-00007123/2018-16. Brasília/DF, 14 de agosto de 2019. MARIA DO CARMO ALVES TEIXEIRA,
Proprietária.

DAR-844/2019

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 350/2019
PROCESSO: 2019.07.3408.00

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - Icipe torna público para o conhecimento de quem
possa interessar que até o dia 03/09/2019 às 18h, estará recebendo propostas relativas ao Chamamento n°
350/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços Contínuos de
Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o preparo, fornecimento e distribuição de dietas normais,
dietas especiais, dietas enterais e fórmulas infantis destinadas a pacientes internados e ambulatoriais,
acompanhantes, pacientes externos, plantonistas, residentes e funcionários autorizados do Hospital da
Criança de Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de
propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail:
compras@hcb.org.br ou acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo
Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília/DF, 16 de agosto de 2019. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 276/2019

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o Resultado do
Chamamento Nº 276/2019, com o prazo para recebimento das propostas finalizado em 25/07/2019, cujo
objeto é a Aquisição com instalação de sistema de pressurização hydro mpc 2 cre15-3 trifásico para
funcionar como backup do sistema de pressurização de água potável para os ambientes do bloco de
internação do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, visando atender as necessidades do
Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: item 01 para
a empresa R7 Facilities Serviços de Engenharia Eireli, pelo valor total de R$ 147.500,00 (Cento e quarenta
e sete mil e quinhentos reais). Brasília/DF, 16 de agosto de 2019. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 315/2019

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o Resultado do
Chamamento Nº 315/2019, com o prazo para cadastro das propostas na plataforma www.bionexo.com.br
finalizado em 19/07/2019, cujo objeto é a Aquisição de Medicamento (Sufentanila), visando atender as
necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa
vencedora: item 01 para a empresa Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda, pelo valor total de
R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). Brasília/DF, 16 de agosto de 2019. Supervisão de Compras,
Icipe/HCB.

FILANTROPIA-123/2019

DIÁRIOS ASSOCIADOS PRESS S/A
CNPJ: 00.605.329/0001-86 NIRE: 53 3 0000877-9

SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2018

LOCAL E PRESENÇA: Na sede social, no SIG/Sul, quadra 02, nº 340/parte, bloco 1, térreo, salas 1 e 2,
Brasília/DF, representando o quorum legal. CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do §4º, do artigo
124, da Lei 6.404/76, com a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017; b) destinação do resultado do exercício findo; e, c) fixação dos honorários da Diretoria.
MESA DIRIGENTE: Presidente: Guilherme Augusto Machado; Secretário: Leonardo Gerheim Souza Dias.
DELIBERAÇÕES: Aprovados, à unanimidade e, sem ressalvas, os itens da ordem do dia.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram, suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente Ata no livro próprio, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada.
TERMO DE AUTENTICIDADE: declaramos que a Ata desta Assembléia Geral Ordinária realizada em 26
de dezembro de 2018, foi lavrada sob processo eletrônico informatizado e numerado sob o número
seqüencial de fls. 27v e 28, mesma seqüência do livro de atas da sociedade, autenticado pela Junta
Comercial do Distrito Federal sob o nº 07/013728-5 em 12 de dezembro de 2007. GUILHERME
AUGUSTO MACHADO - Presidente; LEONARDO GERHEIM SOUZA DIAS - Secretário. CERT I D Ã O :
Junta Comercial do Distrito Federal. Certifico registro sob o nº 1236901 em 04/01/2019 da Empresa
DIÁRIOS ASSOCIADOS PRESS S.A, Nire 53300008779 e protocolo 190004720 - 02/01/2019. Saulo
Izidoro Vieira - Secretário-Geral. NOTA: A Ata, no seu inteiro teor, encontra-se à disposição dos senhores
acionistas na sede social da empresa.

DAR-802/2019

SINDIRVE/DF - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS,
MECÂNICAS, REPARAÇÃO,

MOTOS, CAMINHÕES E GUINCHOS, DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL

O presidente no uso das atribuições convoca os representantes legais das empresas desse seguimento,
para Assembleia Geral, no dia 27 de agosto de 2019, às 19h00 em 1ª convocação e 19h30 em 2ª,
com qualquer número de representados presentes, na sede no SOPI conj. D, lote 9, loja 01,
Bandeirante-DF, pauta: a) discussão da 2ª contraproposta da CCT 2019/2020 do sindicato laboral; b)
autorização para Dissídio Coletivo. Brasília-DF, 16 de agosto de 2019. Eudaldo Alencar,
Presidente.

DAR-847/2019

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTACIONAMENTOS E
GARAGENS DO DISTRITO FEDERAL- SEEG-DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRORDINÁRIA
CNPJ - 05.909.608/0001-57

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estacionamentos e Garagens do Distrito Federal-
SEEG-DF, no gozo de suas atribuições legais e estatuárias, convoca toda a categoria profissional a
participar da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 22 de Agosto de 2019 às 10h,
em primeira convocação e às 11h em segunda convocação no SCS Q 06 ED. JOSÉ SEVERO 7º
ANDAR (SINDICOM DF). A Assembléia deliberará sobre as seguintes ordens do dia: a) Elaboração
e discussão de pauta de reivindicações a ser apresentada à categoria econômica; b) Concessão de
amplos poderes à diretoria do sindicato, para estabelecer negociações com os representantes das
categorias econômicas e celebrar Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos com vigência
a partir de 01 de Setembro de 2019; c) Autorizar a instauração de dissídio coletivo, no caso de
fracasso nas negociações coletivas, bem como a celebração de Acordo nos autos deste; d) Discussão
e deliberação sobre estabelecimento de Contribuição Assistencial, Taxa de Convênio, Contribuição
Negocial ; e) Assuntos gerais. Brasília- DF, 16 de Agosto de 2019. Raimundo Domingos de Oliveira
Silva - Presidente.
DAR-848/2019

ASLU - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS SERVIDORES
DA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE NOVA NOMEAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO

ELEITORAL E SUA NOVA COMPOSIÇÃO
A Diretoria da Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito
Federal - ASLU, nomeia e constitui como novo membro da Comissão Eleitoral, no cargo vago diante
da renúncia feita pelo senhor Cícero Batista Araújo Rola, o Senhor Edmilson Ramos Camargos,
ficando como nova composição e distribuição dos cargos da Comissão Eleitoral a que se segue:
Presidente - Edmilson Ramos Camargos, 1º Secretária - Simone Alves Albino da Silva e 2º Secretário
- Gilson Marques de Sousa. Brasília-DF, 16 de agosto de 2019. Gerson Inácio da Silva - Presidente
da ASLU.

DAR-849/2019

URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A
ADITIVO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA

A URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., sociedade privada inscrita no CNPJ sob nro.
09.615.218/0001-25 (doravante, "UP") torna público este ADITIVO ao "EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", publicado dia 11 de junho de 2019 na 109ª edição deste
DODF (doravante, "Edital"). O presente aditivo estabelece prorrogação de alguns prazos originalmente
previstos no edital tendo em vista a impossibilidade de acesso às informações acerca do processo de
regularização fundiária objetivado no Edital, em razão de bloqueios e restrições ocasionados pelas
administrações dos condomínios e associações de moradores, levando inclusive a UP à tomada de
medidas judiciais para garantir o recebimento de correspondências pelos moradores. Em razão do
inabalável compromisso da UP com a transparência e de sua intenção de garantir a todos os
moradores e possuidores de lotes nas áreas em regularização elencadas no Edital a oportunidade de
reinserir a sua moradia na legalidade urbanística, ambiental, registral e fundiária pelo valores e
condições subsidiados já apresentados no Edital, fica estabelecido que: 1) O prazo estabelecido na
clausula 3.5 do Edital, para protocolo do CONTRATO em um dos pontos de coleta disponibilizados
pela UP, fica prorrogado até a meia noite do dia 21 de setembro de 2019. 2) Serão contemplados pela
prorrogação todos os CONTRATOS assinados até a data de publicação deste Edital, porém após o
término do prazo original do Edital. 3) O prazo estabelecido na cláusula 3.6 do Edital, para protocolos
intempestivos, nos termos já estabelecidos no Edital, vigorará a partir do término do prazo
estabelecido na cláusula anterior, por 15 dias. 4) O prazo estabelecido na alínea "a)" da cláusula 3.10
do Edital, para solicitação de alterações ou correções nos projetos urbanísticos de regularização, fica
prorrogado até a meia noite do dia 30 de setembro de 2019. 5) Os plantões para consulta de
documentos e prestação de esclarecimentos, previstos nas cláusulas 5.6 e 5.7 do Edital, ficam
prorrogados de forma a contemplar os novos prazos estabelecidos nas cláusulas anteriores. 6) Ficam
ratificadas todas as demais disposições do Edital que não tenham sido expressamente alteradas neste
aditivo.

Brasília/DF, 16 de agosto de 2019
URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A

DAR-850/2019

ELOENE MARIA DEUS ANDRADE
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos do Distrito Federal -
Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença Prévia para a atividade de ampliação da barragem para

irrigação, na Chácara 45 do Núcleo Rural Vagem da Benção - Fazenda Tamanduá - Recanto das
Emas/DF. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Eloene Maria Deus Andrade,
Proprietária.

DAR-852/2019

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
fernando.santana
Realce




