
Nº 186, sexta-feira, 26 de setembro de 2014 221ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032014092600221

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

CONCRETEL CONCRETO DE EDIFICAÇÕES
LT D A

AVISO DE LICENÇA

A empresa CONCRETEL CONCRETO DE EDIFICAÇÕES

LTDA inscrita no CNPJ 88.960.208/0003-65, vem por meio deste

publicar que em 12 de dezembro de 2013 a Fundação de Meio

Ambiente (FATMA), emitiu Licença de Operação (LO) nº

11094/2012, referente ao parecer técnico nº 13865/2012, tendo como

objeto atividade a Usina de Produção de Concreto, com validade de

três anos a contar da data de emissão.

RAFAEL ANTONIO ROSSETTO

Supervisor de Produção

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES
CNPJ 00.172.849/0001-42

EDITAL No- 1, DE 23 DE SETEMBRO DE 2014
CHAMAMENTO EXTERNO DE PROJETOS

A CBC, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 29 do Decreto nº
7.984 de 2013, torna público o presente EDITAL DE CHAMA-
MENTO à Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE e à
Confederação Brasileira de Desporto Universitário - CBDU para que
apresentem projetos objetivando a realização de suas principais com-
petições nacionais, bem como a documentação pertinente para a uti-
lização dos recursos oriundos do §10, do art. 56, da Lei n. 9.615, de
1998, especialmente nas formas prescritas no §1º do art. 37 da Ins-
trução Normativa Nº 01, de 2013 e suas alterações, que institui o
Regulamento de Descentralização de Recursos da CBC. A íntegra do
presente Edital de Chamamento Externo de Projetos, assim como as
demais informações necessárias à apresentação de propostas estão
disponíveis em http://www.cbc-clubes.com.br/site/leipele/

JAIR ALFREDO PEREIRA
Presidente da Confederação

EDITAIS DE 23 DE SETEMBRO DE 2014
EMENDA No- 1 AO EDITAL DE CHAMAMENTO INTERNO

DE PROJETOS No- 3/2014

A CBC torna público a Emenda nº 01 ao EDITAL DE
CHAMAMENTO INTERNO DE PROJETOS Nº 03/2014, de
27/08/2014, publicado no D.O.U em 28/08/2014, que passa a ter a
seguinte redação: No item 2.3 onde se lê: "A CBC divulgará no prazo
definido no cronograma constante do subitem 15.1, alínea "b" deste
Edital as entidades aptas a enviarem projetos para análise." Leia-se:
"A CBC divulgará no prazo definido no cronograma constante do
subitem 16.1, alínea "b" deste Edital as entidades aptas a enviarem
projetos para análise." No item 14.1. DAS CONDIÇÕES PARA A
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO, alínea "c" onde se lê: "e c) a
análise prévia do instrumento convenial pela Gerência Jurídica da
CBC." Leia-se "c) a comprovação do cumprimento das exigências
descritas no artigo 18-A da Lei nº 9.615/98 e suas alterações (Lei
Pelé) registradas no estatuto social da entidade; e d) a análise prévia
do instrumento convenial pela Gerência Jurídica da CBC." O texto do
Edital 03/2014, e suas alterações, assim como as demais informações
acerca do certame estão disponíveis em http://www.cbc-clu-
bes.com.br/site/leipele/
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