
Manaus, Quinta-feira, 16 de Fevereiro de 20172 CLASSIFICADOS
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ITO-AM - INSTITUTO DE TRAUMATO-ORTOPEDIA DO AMAZONAS S/S LTDA.

O Diretor Presidente do ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO ORTOPEDIA DO AMAZONAS S.S.
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.439.746/0001-12, no uso
de suas atribuições (Cláusula Oitava, “a” do Contrato Social), torna pública a CONVOCAÇÃO
dos senhores sócios, para reunirem-se em , a serASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA25 DE FEVEREIRO DE 2017 (SÁBADO), na sede da Sociedade, sito naAv. Mário Ypiranga,
315 B, SALADE REUNIÕES - 3ºAndar do Edifício The Office –Adrianópolis, em ,1ª CONVOCAÇÃO
às 08:00h, com a presença mínima de sócios que, em conjunto, representarem a titularidade
de setenta e cinco por cento (75%) do capital social; com aem , ÀS 08:30h,2ª CONVOCAÇÃO
presença de sócios que, em conjunto, representem cinqüenta por cento (50%) dos sócios em
condições de votar e, com a presença mínima de dez (10)em , às 09:00h,3ª CONVOCAÇÃO
sócios que, em conjunto, representem a titularidade de qualquer percentual do capital social,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I. Prestação de Contas da Diretoria:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstração das Sobras ou Perdas;
d) Parecer do Conselho Fiscal;

II. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, para o ano de 2017 e

III. Eleição dos componentes da Diretoria, para o biênio de 2017/2019.

Manaus/AM, 10 de fevereiro de 2017.

ITO - AM
INSTITUTO DE TRAUMATO ORTOPEDIA DO AMAZONAS S/S LTDA.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1ª 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Síndica do Condomínio Conjunto dos Jornalistas, no uso de suas atribuições,
convoca os senhores(as) condôminos(as) para participar (em) da ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA 23 deque se realizará no espaço de lazer “Chapéu de Telha” do Condomínio, no dia
Fevereiro de 2017 (quinta-feira), às 19h00min, em primeira convocação com a presença de 2/3
(dois terços) dos condôminos, ou às 20h00min em segunda convocação com qualquer número de
presentes, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1- Prestação de Contas do período de abril de 2016 a janeiro de 2017;
2- O que ocorrer.

Os moradores interessados em analisar as contas condominiais poderão comparecer
na administração e veri car os livros, balancetes, recibos e demais documentos a respeito da
prestação de contas, sendo proibida a retirada dos documentos originais da administração.

Os senhores condôminos poderão se fazer representar através de procuradores, os
quais deverão portar instrumento de procuração especí co e reconhecido em cartório para
participação na Assembleia ora convocada. Consoante com a devida realização do
recadastramento junto a administração deste conjunto.

Poderão participar, no entanto votar apenas aqueles (as) proprietários (as) /
condômino (as) – ou procurador (es) – quites com suas obrigações condominiais.

É de suma importância a sua presença, pois o que será decidido é do seu interesse.
Leve para a assembleia sua opinião, sugestão e/ou critica.

Manaus, 16 de fevereiro de 2017.

Atenciosamente,

Lauricélia Veloso Boulhosa
Síndica do Condomínio

A Síndica do Condomínio Ideal flores da Cidade, no uso de suas atribuições, convoca os senhores(as) condôminos(as)
para participar(em) da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará na quadra do condomínio, no dia 20
de fevereiro de 2017 (quinta-feira) às 18:30 h, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos
condôminos, ou em segunda convocação com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre osàs 19H00min
seguintes assuntos:
1. Considerações sobre o abastecimento da água condominial;
2. Aprovação ou não de Taxa Extra para a perfuração de poço artesiano para o abastecimento de água
condominial;
3.Alteração do Regimento Interno:
3.1 Normatização do controle de acesso e segurança da portaria condominial;
3.2 Liberação ou não da reserva do salão de festas aos domingos;
3.3 Liberação ou não de bicicleta em vaga de garagem particular;
3.4 Liberação ou não da quadra poliesportiva para esporte ou lazer pago a instrutor técnico não condômino;
3.5 Normatização para a defesa das multas em assembleias.
4. Recurso(s) da(s) multa(s) por descumprimento das normas;
5. Outros assuntos.
Os senhores condôminos poderão se fazer representar através de procuradores, os quais deverão portar instrumento de
procuração específico e reconhecido em cartório para participação naAssembleia ora convocada.
Lembrando que por comando do artigo 1.335, inciso III, do Código Civil¹, é proibida a participação de condôminos
inadimplentes com suas obrigações condominiais.
É de suma importância a sua presença, pois o que será decidido é do seu interesse. Leve para a assembleia sua opinião,
sugestão e/ou crítica.

Manaus, 14 de fevereiro de 2017.
Atenciosamente.

¹Art. 1.335. São direitos do condômino:
[...]
III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

POLIANA KELLE DA SILVA - Síndica do Condomínio

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Fundação Universidade do
Amazonas torna público que efetuará a seguinte licitação:

Modalidade: RDC ELETRÔNICO Nº 001/2017
Objeto: objeto contratação de empresa para construção do Bloco 04 do Instituto de Ciências
Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ/UFAM, no município de Parintins/AM, de acordo com
as condições e especificações constantes noAnexo I em edital.
Data da abertura: 13 de março de 2017.
Horário: 10h:30 (horário de Brasília – DF)

Licitação do Tipo: menor preço global
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.comprasnet.gov.br e no
endereço: Av. Rodrigo Otávio, 6200 – Bloco J – Sl 06 - Setor Sul - Coroado I – Manaus/AM –
Telefone: (92) 3305-1181 (Ramal 4244) – e-mail: cplufam@gmail.com.

RDC ELETRÔNICO Nº 001/2017

Manaus, 16 de fevereiro de 2017.

GUARNIERY LIMA DE SOUZA
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sr. Ruy Valente Cavalcante na qualidade de Síndico deste condomínio em
cumprimento ao , convoca os senhoresArt. 12º e alínea “a” da Convenção
condôminos para a a realizar-se na sede doAssembleia Geral Ordinária
Condomínio Parque Residencial Itapuranga III, localizado na Av. do
Turismo nº 1997, Ponta Negra, Manaus-AM, no dia a27/02/2017 às 19:00hs
primeira chamada e na falta do número legal de presentes, às com19:30hs
qualquer número e terá a seguinte pauta:

1.Apresentação e aprovação das Contas do ano de 2016;
2. Votar as demais matérias de interesse dos Condôminos;

Manaus, 16 de fevereiro de 2017.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Fazendários do Amazonas , no termos dos(SIFAM)
arts. 15, inciso II, 16, 22 e 25, inciso X, do estatuto em vigor, convoca os seus
sindicalizados quites com suas obrigações sindicais, para ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA dia 20 (vinte) de fevereiro de 2017, a ser realizada no
(segunda-feira) às 8h, em primeira convocação, e, às 9h, no auditório da
Secretaria de Fazenda do Amazonas - SEFAZ-AM, para deliberar sobre a liação a
CONACATE - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS CARREIRAS TÍPICAS DE
ESTADO.

Emerson Oliveira de Queirós
Presidente do SIFAM

SINDICATO DOS FAZENDÁRIOS DO AMAZONAS - SIFAM
CNPJ: 34.500.975/0001-09, Insc. Estadual: Isento

R. Joaquim Tanajura, 41 - São Francisco, CEP 69079-210/ Manaus (AM)
Fone: (092) 3611-1264/ Fax: (092) 3663-6211

e-mail: sifam@sifam.org.br

MISSA DE 7º DIA

ELCY MARQUES
TRIGUEIRO

Ricardo Roberto e Rogério
convidam para a celebração
eucarística da tia ao encontroELCY
do pai eterno, a realizar-se na Igreja
de Nossa Senhora de Nazaré, às
19h do dia 16 de Fevereiro.

LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 550/10-04
Philco Eletrônicos S.A. IPAAM, torna público que recebeu do ,
a , que autoriza a fabricaçãoLicença de Operação nº 550/10-04
e montagem de componentes e aparelhos eletroeletrônicos,
localizada na Rua Palmeira do Miriti, nº 287, Gilberto Mestrinho,
Manaus-AM, para Industria de Componentes e Aparelhos
Eletroeletrônicos, com validade de 01 ano.

FRANCISCA
MENDES DE OLIVEIRA

MISSA DE 7º DIA
A família de FRANCISCA MENDES DE
OLIVEIRA, agradece as manifestações de pesar
e convida para a missa de 7º dia que será
realizada na , dia , ásquinta-feira 16/02/2017
19:00 horas Paróquia do Sagrado Coração, na
de Jesus, na rua Ferreira Pena, 1285 - Centro.

Os Filhos Eduardo, Roberto e Ana Glaucia. Netos Eduardo Jr.,
Thayná, Isabela e Camila convidam parentes e amigos para o Velório da Srª
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MELO DE MESQUITA, que será
realizado dia 16/02/2017 (quinta-feira), a partir das 03h00, na Funerária
Monsenhor Coutinho - Centro, nº 510.

Desde já a família enlutada agradece sensibilizada a presença de
todos.

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO
MELO DE MESQUITA

NOTA DE FALECIMENTO

CLUBE SÍRIO LIBANES DO AMAZONAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O , vem através desteCLUBE SÍRIO LIBANES DOAMAZONAS
Edital convocar os membros do CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSELHO FISCAL, de acordo com oArtigo-42 l-c do Estatuto,
a comparecerem a sede do , sito a Av. Constantino Nery,CLUBE
2237 – Chapada, no dia 19/02/2017 às 10:00h em primeira
convocação e às 11:00h em segunda convocação, com o
quorum dos presentes, a m de tratarem da seguinte pauta:

- PRESTAÇÃO DE CONTAS DADIRETORIADO EXERCÍCIO
DE 2016.

- O QUE OCORRER.

Manaus – AM., 16 de Fevereiro de 2017

Presidente do Conselho Deliberativo




