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Prefeitura Municipal de Traipu
EDITAISO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO
PÚBLICO
DO PODER LEGISLATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU-AL
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 01/2019
A comissão de licitação do município de Traipu/AL, no uso de suas atribuições,
torna público que realizará as seguintes licitações: Pregão Eletrônico – SRP
nº17/2019 - nº 784939, no dia 27/09/2019 ás 09 horas (horário de Brasília), o objeto
da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de preços
para contratação da empresa especializada na locação de veículos leves e pesados,
motos, para atender as necessidades das secretarias municipais, do município de
Traipu/AL, contida neste edital e seus anexos.. Conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos - outras informações e o edital
no sitio www.licitacoes-e.com.br.

A CÂMARA MUNCIPAL DE RIO LARGO Estado de Alagoas, torna de
conhecimento público, a HOMOLOGAÇÃO do Resultado Final do Concurso
Público da referida câmara, o qual estará à disposição dos interessados, a partir
do dia 16 de setembro de 2019, no endereço eletrônico da câmara do município
de RIO LARGO/AL no https://www.riolargo.al.leg.br/ e no site da FUCAP www.
fucapconcursos.com.br.
Rio Largo, 12 de setembro de 2019.
Thales Luiz Peixoto Cavalcante
Presidente

Comissão Permanente de Licitação de Traipu-Al.
.
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EDITAIS E AVISOS 
EDITAISO

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

  




P. COSTA & FRANÇA LTDA., situado no Loteamento Oliveiros Batalha
de Araújo, s/n, Centro, Cacimbinhas/AL, CEP: 57.570-000, inscrita no CNPJ
34.745.647/0001-64 com atividade de comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores, torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente –
IMA/AL, a Regularização da Licença de Instalação.

A GLOBAL SOLUTIONS AMBIENTAL RN LTDA, com sede na Av. Geogenor
Chaves Barbalho, 2123, Distrito Industrial, Goianinha/RN, CEP: 59.173000, inscrita no CNPJ sob o nº 32.130.058/0001-46, comunica ao público em
   
geral e a todos os segmentos da sociedade, bem como aos órgãos de classes e 
às entidades públicas ou privadas interessadas, que realizará uma AUDIÊNCIA SILVANIA MARIA DA SILVA ROCHA - ME escrito sobe CNPJ:
PÚBLICA em conjunto com o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas – IMA/ 26.875.409/0001-45 localizado na AV OSMARIO GOMES DA SILVA REGO,
AL para discutir e avaliar o EIA/RIMA APRESENTADO NO PROCESSO Nº 982, CONJ. ANTONIO CELESTINO LINS, JOAQUIM GOMES - AL,
IMA n° 2019.1908004532.LP.IMA, DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA Cep: 57.980-000 com ramo na atividade de Comercio Varejista de gás liquefeito
PARA A UNIDADE TERMO REATORA DE RESÍDUOS, LOCALIZADA NO de petróleo (GLP), torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente
MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL.
de alagoas IMA-AL a renovação da licença de operação quanto Autorização
A audiência será realizada no dia 19 de setembro de 2019, às 15:00 horas, na Ambiental de Transporte de produtos Perigosos – ATPP
Câmara Municipal de Vereadores, Av. Tiradentes, n° 736, Centro, município
de Girau do Ponciano/AL, momento em que serão tratadas todas as questões e
   
informações pertinentes ao tema, com acesso irrestrito e livre manifestação de 
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA
todos os participantes.
DE ENERGIA S.A.
Maceió, 13 de setembro de 2019.
Sociedade Anônima de Capital Fechado
CNPJ nº 12.272.084/0001-00 - NIRE 27.300.000.190
GLOBAL SOLUTIONS AMBIENTAL RN LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
   


CONY ENGENHARIA LTDA
VAGAS DE EMPREGO PCD
A Construtora Cony Engenharia, contrata pessoas com deficiência (PCD), para
as Funções: Pintor, Aj. Pratico, Servente, Pedreiro, Carpinteiro, Armador. Enviar
curriculo para: recrutamentorheng@hotmail.com

  




SINDIFISCO/AL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A presidente do Sindicato do Fisco de Alagoas, no uso das atribuições outorgadas
pelo Art. 18, Inciso III do estatuto da entidade, convoca todos os Fiscais de Tributos
Estaduais, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
03/10/2019 no Auditório do Sindifisco/AL, situado à Av. Assis Chateaubriand,
4000 - Trapiche da Barra, nesta capital, às 9h em 1ª convocação com maioria
absoluta da categoria e às 9h30 em 2ª convocação com qualquer número (Art. 21,
caput e parágrafo único), com objetivo de deliberar sobre Eleição da Comissão
Eleitoral para o biênio 2020/2021 e de dois membros para o Conselho Geral do
sindicato. Maceió, 17 de setembro de 2019.
LUCIA MARIA BELTRÃO NUNES
Presidente

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (“Equatorial
Alagoas” ou “Companhia”) vem, pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei
6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), convocar a Assembleia Geral
Extraordinária (“Assembleia”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia
23 de setembro de 2019 às 14:00h, na sede da Companhia, localizada na Cidade
de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Fernandes Lima nº 3349, Gruta de
Lourdes, CEP 57.057-902, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte
ordem do dia:
1. autorização e aprovação para a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública com esforços
restritos, da Companhia, no valor de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões
de reais), na data de emissão a ser definida na escritura de emissão (“Emissão”),
as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis
(“Oferta”); e
2. autorização para a Diretoria da Companhia adotar todos e quaisquer atos
necessários à implementação, formalização e efetivação da Emissão e da Oferta,
incluindo a contratação dos prestadores de serviço e a celebração dos documentos
da Emissão e da Oferta.
Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os
acionistas deverão apresentar à Companhia, além da cópia autenticada do
documento de identidade e cópia autenticada dos atos societários pertinentes que
comprovem a representação legal, cópia autenticada do instrumento de outorga de
poderes de representação, conforme o caso.

