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Sandro Pimentel cobra reunião
com Fátima e promete acampar
Deputado estadual afirmou que, se governadora não marcar uma data em até
15 dias para recebê-lo, acampamento será montado no Centro Administrativo.

Leia nesta edição 
caderno especial 
sobre reabertura 
do Barreira Roxa
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SUPLEMENTO 
ESPECIAL DO SENAC
TIRAGEM: 12.000 EXEMPLARES

HOTEL-ESCOLA

HOTEL-ESCOLA

INAUGURAÇÃO 02 E 03

CURSOS 06 E 07

Com investimento de mais de R$ 36 milhões e administração do Senac,
novo empreendimento tem capacidade para formar 2 mil profissionais
para o turismo em alto nível, usando hotel como laboratório.

Espaço também terá um festival gastronômico, realizado no mês de abril.

Sistema Fecomércio reabre
Hotel-Escola Senac Barreira Roxa

Com novo Centro de Educação Profissional, 
portfólio será ampliado.Marcelo Queiroz

destaca formação
sólida do Senac,
aliando teoria e prática

HOTEL-ESCOLAENTREVISTA 05

Com a implantação das melhores práticas em educação e gestão hoteleira,
o objetivo é que a estrutura seja reconhecida como referência em serviços
de hospitalidade e gastronomia no cenário regional.

Menos de três meses após deixar o Palácio do 
Planalto, Michel Temer é preso preventivamente pela 
força-tarefa da Operação Lava Jato. Juiz Marcelo 
Brêtas atendeu a pedido do Ministério Público, que 
aponta que ex-presidente cobrou propina em obra de 
usina nuclear. Ele é o segundo ex-presidente a ser 
preso por crime comum. O primeiro foi Lula. Pág. 2
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Temer é preso
Ele é o segundo ex-presidente brasileiro da história a ser
preso por crime comum. Primeiro, que cumpre pena, é Lula

O ex-presidente Michel Temer (2016-2018) 
foi preso preventivamente nesta quinta-feira, 
21, em São Paulo. Da capital paulista, ele foi 
levado para a sede da Polícia Federal no Rio de 
Janeiro. O ex-ministro de Minas e Energia Mo-
reira Franco também foi preso na ação. 

As prisões foram determinadas pelo juiz 
federal Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Fe-
deral Criminal do Rio, responsável pelas ações 
de desdobramento da Operação Lava Jato no 
Estado.

A Operação Descontaminação, como a 
operação foi batizada, investiga desvios na 
Eletronuclear. Ao todo, foram expedidos oito 
mandados de prisão preventiva, dois de prisão 

temporária e 24 de busca e apreensão no Rio 
de Janeiro, em São Paulo, no Paraná e Distrito 
Federal.

Segundo a Polícia Federal, a investigação 
surgiu de elementos colhidos nas operações 
Radioatividade, Pripyat e Irmandade e em de-
poimentos colhidos em termos de colaboração 
premiada.

Filiado ao MDB, Temer assumiu a Presi-
dência da República em maio de 2016, após o 
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff 
(2011-2016). Ele é o segundo presidente brasi-
leiro a ser preso por crime comum. O primeiro, 
que cumpre pena em Curitiba, é Luiz Inácio 
Lula da Silva, já condenado na Lava Jato.

Houve propina em usina, acusa MPF
Na investigação, são apurados crimes de 

corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, 
em razão de possíveis pagamentos ilícitos 
feitos por determinação do empresário José 
Antunes Sobrinho, da empresa de engenha-
ria Engevix, para o grupo criminoso, supos-
tamente liderado por Michel Temer, bem 
como de possíveis desvios de recursos da 
Eletronuclear para empresas indicadas pelo 
referido grupo.

De acordo com o que denuncia o Minis-
tério Público Federal (MPF), foi identificado 
sofisticado esquema criminoso para paga-
mento de propina na contratação das em-
presas Argeplan, AF Consult Ltd e Engevix 
para a execução do contrato de projeto de 
engenharia eletromecânico 01, de Angra 3.

A Eletronuclear contratou a empresa AF 
Consult Ltd, que se associou às empresas AF 
Consult do Brasil (que tem a participação da 
Argeplan) e Engevix. A Argeplan seria liga-
da, de acordo com o MPF, a Michel Temer e 
a João Baptista de Lima Filho, o coronel Li-
ma, amigo do ex-presidente que também foi 
preso temporariamente nesta quinta-feira.

Como a AF Consult do Brasil e a Arge-

plan não tinham pessoal e expertise sufi-
cientes para a realização dos serviços, houve 
a subcontratação da Engevix. Conforme 
apurado pelo MPF, coronel Lima solicitou 
ao sócio da empresa Engevix o pagamento 
de propina, em benefício de Michel Temer, 
no valor de R$ 1,09 milhão, que foi paga no 
final de 2014.

O pagamento teria sido feito da Alumi 
Publicidades para a empresa PDA Projeto e 
Direção Arquitetônica, controlada por coro-
nel Lima, através da simulação de contratos 
de prestação de serviços da empresa PDA 
para a Alumi. Segundo o MPF, o empresá-
rio que pagou a propina afirma ter prestado 
contas de tal pagamento para o coronel Li-
ma e Moreira Franco.

Os pagamentos feitos à empresa AF 
Consult do Brasil, segundo a MPF, resulta-
ram no desvio de R$ 10,86 milhões, já que 
a referida empresa não tinha capacidade 
técnica, nem pessoal para a prestação dos 
serviços para os quais foi contratada.

Moreira Franco é acusado de “interceder 
e influenciar na contratação” das empresas 
envolvidas no esquema.

O que dizem os citados
O MDB, partido do ex-presidente e do 

ex-ministro, disse lamentar o que chamou de 
“postura açodada” da Justiça. A legenda destacou 
que um inquérito demonstrou que Temer e Moreira 
Franco são inocentes. Moreira Franco manifestou 
“inconformidade com o decreto de prisão cautelar”. 
Para os advogados, a medida não era necessária, 

pois ele “encontra-se em lugar sabido” e colabora 
com a Justiça. O advogado Eduardo Carnelós, 
que defende Temer, afirmou que a prisão “é uma 
barbaridade”. Outro defensor, Cláudio Mariz de 
Oliveira ressaltou que a prisão “surpreendeu o 
mundo jurídico”. Acrescentou que Temer está à 
disposição das autoridades.

22.03.2019
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Sandro Pimentel promete acampar na 
Governadoria se Fátima não recebê-lo

EM ATÉ 15 DIAS

José Aldenir / Agora RN

Deputado estadual do PSOL disse em entrevista à rádio Agora FM que tentou marcar uma reunião 
diversas vezes, mas governadora do Rio Grande do Norte ainda não atendeu às solicitações dele

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) anunciou que vai 
montar uma espécie de acampamen-
to no Centro Administrativo caso 
a governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, não marque 
em até quinze dias uma data para 
recebê-lo na Governadoria. O socia-
lista disse que tentou marcar uma 
reunião diversas vezes, mas Fátima 
ainda não atendeu às solicitações.

“É preciso que a governadora 
abra mais o diálogo e nos receba. 
Até agora ela só está recebendo os 
dela. Eu tenho pedido audiência 
reiteradas vezes. Pelo WhatsApp, 
ela responde e diz ‘vou marcar’, 
‘vou marcar’ e ‘vou marcar’. Tenho 
pedido também na tribuna da As-
sembleia duas vezes, e ontem eu 
fiz um discurso dizendo que não 

vou mais esperar. Se a governadora 
não me receber, eu vou acampar na 
Governadoria”, afirmou Sandro, em 

entrevista nesta quinta-feira, 21, ao 
programa Manhã Agora, na rádio 
Agora FM (97,9).

O parlamentar diz que quer en-
tregar uma pauta de reivindicações. 
Entre os assuntos, Sandro Pimentel 
cobra um calendário de pagamento 
dos salários dos servidores que estão 
atrasados, melhorias para a área 
de segurança pública e medidas na 
área de proteção dos animais.

“Tenho uma pauta preparada 
para o Estado e vou lutar por ela. Se 
ela [Fátima] acha que isso não tem 
importância ou que o nosso mandato, 
o mandato do PSOL, não tem impor-
tância, ela tem o direito de achar. E 
eu tenho o direito de me rebelar. Vou 
contar 15 dias. Se ela não sinalizar 
a data do recebimento, nós vamos 
acampar”, completou, afirmando 
que o acampamento só será desfeito 
se a governadora o receber ou se a 
polícia retirar o grupo do local.

Parlamentar afirma que quer entregar à governadora pauta de reivindicações

ALEXANDRINO
AV. ALEXANDRINO DE ALENCAR, 708

GANHE

de bolsa
DURANTE TODO O CURSO

70%

*Mais informações em www.estacio.br/regulamentos
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Inep cria comissão para “vigiar” 
questões que farão parte do Enem

AVALIAÇÃO

Valter Campanato / Agência Brasil

Grupo terá acesso a ambiente de segurança do exame e terá responsabilidade 
de recomendar a não utilização de itens para a prova, que será em novembro

O Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), vinculado ao Mi-
nistério da Educação (MEC), criou 
nesta quarta-feira, 20, um grupo que 
será responsável por decidir as ques-
tões que entrarão ou não no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 
A medida consta de portaria publi-
cada no Diário Oficial da União.

O grupo é composto pelo secre-
tário de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior do MEC, Marco 
Antônio Barroso, pelo diretor de Es-
tudos Educacionais do Inep, Antonio 
Maurício das Neves, e por Gilberto 
Callado de Oliveira, representante 
da sociedade civil.

Eles serão responsáveis por reco-
mendar a não utilização de itens na 
montagem do exame, mediante jus-
tificativa. A análise passará depois 
pelo diretor de Avaliação da Edu-
cação Básica, Paulo Cesar Teixeira, 
que deverá emitir um contra parecer 
para cada um desses itens. A decisão 
final da utilização ou não caberá ao 
presidente do Inep, Marcus Vinícius 
Rodrigues.

A portaria estipula o prazo de 
dez dias para que isso seja feito. A 
comissão terá acesso ao ambiente de 
segurança onde é elaborado o exame.

“Os especialistas da comissão 
são nomes reconhecidos e que podem 
contribuir para a elaboração de uma 
prova com itens que contemplem, 
não apenas todos os aspectos técni-
cos formais, mas também ecoem as 
expectativas da sociedade em torno 
de uma educação para o desenvolvi-
mento de um novo projeto de País”, 
diz, em nota, o presidente do Inep.

Os itens do Enem são elabora-
dos por especialistas selecionados 
por meio de chamada pública. Eles 
devem seguir as matrizes de refe-
rência, guia de elaboração e revisão 

de itens estabelecidos pelo Inep.  Os 
itens passam, então, por revisores e 
depois por especialistas do Inep.

Finalmente, são pré-testados 
em aplicações feitas em escolas. O 
processo é sigiloso. Com a aplicação, 
avalia-se a dificuldade, o grau de 
discriminação e a probabilidade de 
acerto ao acaso da questão. Os itens 
aprovados passam a compor o Banco 
Nacional de Itens, que fica disponí-
vel para aplicações futuras do Enem.

As provas do Enem 2019 serão 
aplicadas nos dias 3 e 10 de novem-
bro. l

As provas do Enem 2019 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro

VIOLÊNCIA

Delegado diz que parte da sociedade 
compactua com criminalidade no RN

José Aldenir / AgoraRN

O delegado Luiz Gonzaga Luce-
na, que chefia a 1ª Delegacia de Par-
namirim, disse que a maior parte 
dos crimes hoje praticados poderia 
desaparecer se a sociedade não com-
pactuasse com o resultado das ações 
de bandidos. 

“Quem compra drogas, armas, 
carros ou qualquer objetivo oriundo 
de roubo o furto está financiando o 
crime” disse ele, em entrevista para 
o programa Patrulha Agora, na rá-
dio Agora FM (97,9).

Para o delegado, o número de 
receptação de veículos está aumen-
tando em Parnamirim. “Infelizmen-

te, o número de roubo de veículos vai 
aumentar na estatística, mas o pior 
é saber que há muitas pessoas envol-
vidas com o desmanche de veículos e 
receptação”, destacou Lucena.

Segundo o delegado, o Rio Gran-
de do Norte é hoje um grande 
centro de distribuição de drogas 
de todos os tipos, além de armas. 
Para ele, essa proliferação nos 
delitos é a admissão que o “crime 
compensa”, quando na verdade a 
frase deveria ser o contrário. 

“Quem ver algum crime, por li-
gue para o número 181”, encerrou o 
delegado. l Delegado Luiz Gonzaga Lucena

OPOSIÇÃO

Parlamentares lançam 
frente contra reforma 
da Previdência

Deputados e senadores de 
oposição e de partidos de centro 
lançaram nesta quarta-feira a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa 
da Previdência Social. O grupo é 
contrário à proposta de reforma 
da Previdência apresentada pelo 
governo Bolsonaro ao Congresso, 
mas, de acordo com coordenadores 
da bancada, ela deverá apresentar 
uma proposta de alteração das 
regras para aposentadoria que 
possa ser discutida como uma 
alternativa ao que o governo propôs.

“A reforma, como está, não 
interessa a ninguém a não ser 
ao mercado financeiro. O povo 
brasileiro não quer essa reforma 
porque o que está sendo proposto 
para a capitalização é o fim da 
previdência”, afirmou o senador 
Paulo Paim (PT-RS), um dos 
coordenadores da frente.

Para o senador, o texto 
enviado pelo governo “desmonta 
o projeto social” construído ao 
longo dos últimos anos no Brasil. 
“Ninguém fez um desmonte como 
esse”, disse.

O lançamento da frente 
parlamentar foi realizado na 
Câmara dos Deputados ao longo 
desta quarta-feira e contou com 
mais de 171 assinaturas de 
deputados e de 27 senadores. 
A composição dela, no entanto, 
ainda não está totalmente definida 
porque quem quiser aderir ainda 
poderá fazê-lo ao longo do dia.

A bancada deverá formalizar 
um substitutivo que será 
apresentado na fase em que 
a reforma for discutida pela 
comissão especial. A ideia do 
grupo é contribuir com a discussão 
e não apenas criticar a proposta 
governista.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) iniciou na quarta-feira, 20, a 
análise final da proposta de reforma 
da Previdência dos militares. l

 Antonio Cruz/ Agência Brasil 

Senador Paulo Paim (PT-RS)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Li-
citatório Nº. 016/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTU-
RA DE CESTA BÁSICA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A sessão pública dar-se-á 
no dia 08/04/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. 
Macaíba/RN, 21/03/2019. Pregoeira/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 015/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTU-
RA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, COM ETIQUETA 
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE 
RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA. A sessão pública dar-se-á 
no dia 05/04/2019 às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através do site: www.prefeiturademacaiba.com.br/servicos/licitacoes ou na sede do 
Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaí-
ba/RN, 21/03/2019. Pregoeira/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Proces-
so Licitatório Nº. 014/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA DIRIGÍVEL PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. A sessão 
pública dar-se-á no dia 05/04/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis através do site: www.prefeiturademacaiba.com.br/servicos/
licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 21/03/2019. Pregoeiro/PMM.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EURUS II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, CNPJ nº 10.797.897/0001-80, torna público que 
recebeu do Instituto de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de Operação nº 2018-129018/TEC/RLO-1227, com 
prazo de validade até 22/03/2025, em favor do empreendimento Parque Eólico Eurus II, loca-
lizado no município de João Câmara - RN.

José Roberto de Moraes
Diretor Presidente

Campo Redondo/RN, em 21 de março de 2019.
JOSÉ JAILSON PEREIRA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

Pregoeiro Municipal

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 04 de abril de 2019, às 10h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 007/2019 para registro de preço, objetivando aquisição de peixe congelado para 
distribuição gratuita aos munícipes carentes, na ocasião dos festejos religiosos da 
“Semana Santa” no município de Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se disponível na 
sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no 
horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - LIO

A DINA-DINAMARCA INDUSTRIAL AGRÍCOLA LTDA – FILIAL, CNPJ 00.900.625/0002-90, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação e Operação para a atividade 
de Fruticultura Irrigada (área de 250 há), localizada no Sitio Taboleiro da Lagoa Velha, 
Município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte.

Ajax Dantas de Góis Filho
Sócio/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JEFFERSON SOARES DE FRANÇA, CPF 673.300.614-68, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 13/02/2025, em favor do empreen-
dimento de Extração Mineral de feldspato em uma área de 0,36 hectares, localizada em 
zona rural do município de Parelhas/RN.

JEFFERSON SOARES DE FRANÇA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO - LA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SABÃO GUARANI LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 
02.717.529/0001-56, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
- LA da atividade de Fabricação de Sabões em Geral, localizada na Rodovia RN 117, KM 
03, Zona Rural, Mossoró - RN.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SABÃO 
GUARANI LTDA

Representante Legal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -  MUNICIPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modali-
dade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 016/2019, no dia 09 de abril de 2019, às 
09:00 horas, objetivando:  Aquisição de Material médico hospitalar, para atender a Central 
de abastecimento de Farmarcia – CAF, do Fundo de Saúde do município de Rio do Fogo/RN, 
o Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, 
situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou 
no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 
3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.
Rio do Fogo/RN, 21 de março de 2019

Valerio Sampaio Carneiro -   PREGOEIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/
RN, torna público que a empresa AL & M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita 
no CNPJ 28.886.148/0001-94, impetrou recurso administrativo quanto o resultado da fase 
de habilitação, da licitação : Tomada de Preços n° 001/2019, onde objetiva a Contratação de 
empresa de engenharia para realizar os serviços de pinturas e manutenção da cobertura e 
instalações prediais da Escola Municipal Ana de Paiva Fagundes, no distrito de Punaú, Muni-
cípio de Rio do Fogo/RN. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira 
interpor contra razões, conforme preceitua o § 3° do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, 
com suas alterações posteriores. 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/
RN, torna público que as empresas AL & M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, inscri-
ta no CNPJ 28.886.148/0001-94 e PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ 06.089.757/0001-80, impetraram recurso administra-
tivo quanto o resultado da fase de habilitação, da licitação : Tomada de Preços n° 002/2019, 
onde objetiva a Contratação de empresa de engenharia para realizar os serviços de Reforma 
e Ampliação da Escola Municipal Luiza da Costa e Silva, no distrito de Pititinga, Município de 
Rio do Fogo/RN. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor 
contra razões, conforme preceitua o § 3° do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas 
alterações posteriores. 

Márcio Gleidson Brito do Nascimento
Presidente da Comissão de Licitação

Potyflores -Cooperativa dos Produtores de Plantas e Flores Tropicais do Rio Grande do Norte 

ASSEMBLEIA  GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Potyflores -Cooperativa dos Produtores de Plantas e Flores Tropicais do Rio Grande 
do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, Art.22 convoca os associados 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária E Extraordinária a se realizar no dia 10 de abril 
de 2019, em sua sede,  na Av. Capitão Mor Gouveia, 3005, CEASA, Lagoa Nova, de acordo com 
os seguintes horários: ás    8:00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois 
terços) do  número total    de  associados; não existindo número legal , ficam todos os associados 
convocados para a  instalação  da  Assembleia   em  segunda   convocação,  às  9:00  (nove 
horas),  com  a  presença  de metade mais um do número total de associados;  persistindo a  falta 
de  “quorum” , a Assembleia se instalará, em terceira e última convocação , às  10:00 (dez horas),   
com  a presença de no mínimo 10 (dez)  associados, e em seguida se realizará a Assembleia  Geral   
Extraordinária ,  par discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Relatório de atividades referente ao exercício de   2017 e 2018
2. Prestação de contas, compreendendo:   
 Balanço Geral 
         Demonstrativo dos resultados
         Parecer do Conselho Fiscal;
EXTRAORDINÁRIA  
3  Dissolução  voluntária e nomeação de liquidantes;
4 Liquidantes  .

Natal-RN, 22 de março 2019
João Maria Medeiros da Silva - Presidente 

VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 09.353.214/0001-16 - NIRE 24200471503

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS
Em conformidade com o disposto na Cláusula 9ª, § 7º do Contrato Social em conjunto com o artigo 1.073 
do Código Civil, os sócios da Victoria Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., o administrador da 
empresa e os sócios representantes do equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social, 
decidem convocar a Reunião Ordinária de Sócios, a ser realizada no dia 02 de abril de 2019, às 10:00 
horas em primeira convocação, caso se verifique a presença de ¾ dos sócios, ou às 11:00 horas em 
segunda convocação, independentemente do número de sócios presentes. A reunião se realizará na sede 
da Sociedade, à Avenida Engenheiro Roberto Freire, nº 5052, Loja 203, Condomínio Top Center, Ponta 
Negra, Natal, RN, CEP 59059-000, para deliberar sobre os seguintes assuntos, nos termos do Artigo 
1.078 do Código Civil: 1) ratificar e convalidar as deliberações sociais aprovadas na reunião ocorrida em 
06.08.2018, bem como todos atos e efeitos no plano da existência, validade e eficácia das modificações 
nas disposições estatutárias havidas na reunião do dia 06.08.2018. 2) outros assuntos relacionados ao 
item anterior. Natal/Rio Grande do Norte. 19 de março de 2019.

SILT SRL. Pieluigi Tomasella. Ruggero Calgaro. Lorenzo Amadio. Maurizio Antonio 
Giovanni Andreetto (Administrador Não Sócio).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pú-
blico que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, Processo Licitatório Nº. 017/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMEN-
TO DE REFEIÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET. A sessão pública 
dar-se-á no dia 08/04/2019 às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis através do site: www.prefeiturademacaiba.com.br/
servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 21/03/2019. Pregoeira/PMM.


