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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO CENTRO OESTE DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018-SRP

EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP
O Consorcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do

Paraná, por meio de seu pregoeiro, tendo em vista a Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações, a Lei Federal nº. 10.520/2002 e as Leis
Complementares nº. 123/2006 e 147/2014, Decreto Federal nº.
3.555/2000, 7.892/2013, Resolução 05/2017 do CIS - Centro Oeste,
torna público que fará realizar-se as 09:00 horas do dia 25/05/2018,
na sede do CIS Centro Oeste, situado na Rua Professora Leonídia, nº.
1203, Bairro Centro, Guarapuava - PR, fone (42) 3623-5826, a
licitação modalidade Pregão Presencial Nº. 005/2018 - Sistema de
Registro de Preço - SRP, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E
DESALOJAMENTO EM TODAS AREAS INTERNAS E
EXTERNAS DO CIS CENTRO OESTE E LIMPEZA EM 12
CAIXAS D'AGUA", conforme especificações constantes neste edital
e seus anexos.

O Edital e seus anexos deverão ser retirados no endereço
eletrônico www.ciscentrooeste.com.br, ou na sede do CIS Centro
Oeste, departamento de licitações.

Guarapuava, 2 de maio de 2018.
JOÃO LUIS TRENTIN

Pregoeiro

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA REGIÃO DA AMURES

DESPACHO DE 7 DE MAIO DE 2018

Anulação dos itens 2, 7, 11, 15 e 18 do processo Licitatório PE
002/2018, em razão da necessidade de readequação da execução do
Contrato de Repasse/Convênio n° 907383/16-003.

A Presidente do CIS/AMURES, FERNANDA DE SOUZA
CORDOVA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO os
motivos expostos no parecer Jurídico n° 005/2018, documento anexo,
que faz parte integrante deste despacho e com vistas a melhor atender
ao interesse da Administração Pública, resolve:

ANULAR os itens 2 (armário), 7 (cadeira diretor), 11
(computador), 15 (longarina diretor) e 18 (mesa de escritório em L)
do processo licitatório PE nº 02/2018, que tem por objeto a aquisição
de equipamentos e materiais permanentes; eletroeletrônicos;
mobiliário de escritório e equipamentos de informática, para
utilização no CIS/AMURES. Ressalta-se que a anulação está
fundamentada no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473
do Supremo Tribunal Federal. Fundamental observar de acordo com
Hely Lopes Meirelles que a anulação da licitação pode se dar em
qualquer tempo, desde que o contrato não tenha sido assinado, como
é o caso em concreto. Nesse sentido, tendo em vista razões jurídicas
e de interesse público a justificar a anulação, tendo-se dado ciência
aos licitantes para exercerem a ampla defesa e o contraditório e diante
do parecer jurídico, proceda-se a abertura de novo processo
licitatório, e adote-se as providências previstas no parecer jurídico n°
005/2018.

FERNANDA DE SOUZA CORDOVA

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.09.002/2018

A Comissão de Licitação do CPSMBS torna público que no
dia 24 de maio de 2018 às 09h30min, fará licitação na modalidade de
Pregão Presencial nº 05.09.002/2018, para aquisição de equipamentos
diversos para suprir as necessidades das unidades pertencentes ao
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo -
CPSMBS. Maiores informações e aquisição do Edital, os interessados
deverão acessar o site www.tcm.ce.gov.br. ou pelo telefone (88)
3531.0295, no horário de 08h00min às 11h00min.

Brejo Santo-CE, 9 de maio de 2018
CÍCERA PEREIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05.09.001/2018

A Comissão de Licitação do CPSMBS torna público que no
dia 28 de maio de 2018 às 09h30min, fará licitação na modalidade de
Tomada de Preços nº 05.09.001/2018, para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços externos, quais sejam: laudos
de exames de diagnósticos por imagem - raio x de todas as partes do
corpo e mamografias (unilateral, bilateral e para rastreamento), junto
ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo -
CPSMBS. Maiores informações e aquisição do Edital, os interessados
deverão acessar o site www.tcm.ce.gov.br. ou pelo telefone (88)
3531.0295, no horário de 08h00min às 11h00min.

Brejo Santo-CE, 9 de maio de 2018.
CÍCERA PEREIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA VIDA

E D I TA L
COMPLEMENTAR AO EDITAL DE CONCURSO

VESTIBULAR 2018/2

A FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA, situada à Av.
Prefeito Alberto Moura, 12.632, bairro Industrial em Sete Lagoas,
MG, faz saber que estarão abertas, no período de 16 de Abril de 2018
a 21de Junho de 2018, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às
19:00h, e aos sábados, das 08:00h às 12:00h, no endereço acima, e
pela internet, www.cienciasdavida.com.br as inscrições para o
Concurso Vestibular 2018-2, a ser realizado no dia 23 de Junho de
2018, das 13:30h às 17:30h, totalizando 650 vagas para o 2º semestre
de 2018, para os cursos a seguir relacionados. ADMINISTRAÇÃO,
com 50 vagas no turno da noite, CIÊNCIAS CONTÁBEIS com 50
vagas no turno da noite, ENFERMAGEM, com 50 vagas no turno da
manhã e 50 vagas no turno da noite, PSICOLOGIA, com 50 vagas no
turno manhã, e 50 vagas no turno da noite, NUTRIÇÃO, com 50
vagas no turno da manhã e 50 vagas no turno da noite, FARMÁCIA
com 50 vagas no turno da manhã e 50 vagas no turno da noite,
BIOTECNOLOGIA com 50 vagas no turno da manhã e 50 vagas no
turno da noite, ENGENHARIA MECÂNICA com 50 vagas no turno
da noite, ENGENHARIA QUÍMICA com 100 vagas no turno da
noite. Os cursos serão ministrados na unidade da FACULDADE
CIENCIAS DA VIDA ou em instituições conveniadas, no município
de Sete Lagoas, podendo ocorrer alterações de locais durante os
cursos, observadas as normas da legislação em vigor. INSCRIÇÃO:
R$ 40,00 até dia 04/06/2018, e a partir de 05/06/2018 e até
20/06/2018, R$60,00 e R$80,00 até dia 22/06/2018. Importante: O
candidato que não efetuar o pagamento da inscrição até o dia 22 de
Junho de 2018 não terá sua inscrição confirmada. PROVAS: Os
candidatos ao Concurso Vestibular farão provas no dia 23 de Junho
de 2018, em local indicado no Comprovante de Inscrição. Terão
quatro horas para elaborar uma redação e responder a 60 (sessenta)
questões objetivas com base nos conteúdos ministrados no ensino
médio e nos livros indicados neste edital. Em atendimento ao que
determina a Portaria Ministerial nº 391, parágrafo 2º, de 07/02/2002,
a Comissão Permanente do Vestibular decidiu que será eliminado o
candidato que obtiver nota inferior a 3,0 (três) na prova de Redação.
RESULTADO: O resultado do Concurso será divulgado através de
listagens a serem afixadas nos quadros de aviso da Faculdade no dia
26 de Junho de 2018, às 18h, e pela internet no endereço eletrônico
http:// www.cienciasdavida.com.br. MATRÍCULA: Para efetivar a
matrícula, o candidato aprovado deverá comparecer à Secretaria Geral
da Faculdade nos dias 27 de Junho de 2018 a 25 de Julho de 2018 das
09:00h às 21:00h, e entregar o Certificado ou Declaração de
Conclusão do Ensino Médio e demais documentos (que constam do
item 4 do Manual do Candidato). RECLASSIFICAÇÕES: Haverá
duas: a 1ª será divulgada no dia 02 de Julho de 2018; a 2ª, no dia 03
de Julho de 2018, ambas às 14:00h, com matrícula imediata até as
19:00h. REMANEJAMENTO: O remanejamento dos candidatos
aprovados e ainda não matriculados será feito no dia 04 de Julho
2018, às 12h, com matrícula imediata, respeitando-se a ordem de
pontuação. Início das aulas: 30 de Julho de 2018. As vagas
remanescentes desse Concurso poderão ser disponibilizadas por meio
de novo Vestibular ou Processo Seletivo. Poderão também ser
preenchidas por candidatos interessados em obtenção de novo título e
candidatos interessados em transferências de outras instituições de
ensino. SEMESTRALIDADES Para o 2º semestre de 2018, o valor
total da semestralidade para os cursos serão os seguintes:
ADMINISTRAÇÃO R$4.002,00 (Quatro mil e dois reais), divididos
em seis parcelas de R$667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais);
BIOTECNOLOGIA R$ 2.994,00 (dois mil, novecentos e noventa e
quatro reais) divididos e seis parcelas de R$ 499,00 (quatrocentos e
noventa e nove reais); CIÊNCIAS CONTÁBEIS R$4.002,00 (Quatro
mil e dois reais), divididos em seis parcelas de R$667,00 (seiscentos
e sessenta e sete reais); ENFERMAGEM, R$ 4.199,88 (quatro mil,
cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), divididos em
seis parcelas de R$ 699,98 (seiscentos e noventa e nove reais e
noventa e oito centavos); ENGENHARIA MECÂNICA R$5.094,00
(cinco mil e noventa e quatro reais) divididos em seis parcelas de R$
849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais); ENGENHARIA
QUÍMICA R$5.479,62 (cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais
e sessenta e dois centavos) divididos em seis parcelas de R$
R$913,27 (oitocentos e quarenta e nove reais) FARMÁCIA R$
4.552,50 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta
centavos), divididos em seis parcelas de R$ 758,75 (Setecentos e
cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos); NUTRIÇÃO, R$
3.210,00 (três mil, duzentos e dez reais), divididos em seis parcelas
de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais); PSICOLOGIA, R$
5.095,02(cinco mil e noventa e cinco reais e dois centavos), divididos
em seis parcelas de R$ 849,17 (oitocentos e quarenta e nove reais e
dezessete centavos). A primeira parcela deverá ser quitada no dia da
matrícula, e as demais, a cada 5º dia útil dos meses de Julho, Agosto,
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2018. As parcelas
(mensalidades) poderão sofrer reajustes em decorrência de mudanças
nas políticas econômica, financeira e salarial. A Instituição se reserva
o direito de não iniciar curso cujo número de candidatos inscritos,
aprovados e matriculados seja inferior a 30 (trinta). A Instituição não
se obriga a dispensar a frequência dos alunos que, por convicção
religiosa, não queiram frequentar as aulas nos dias e horários
previstos no calendário acadêmico. A inscrição do candidato implica
a aceitação das condições do concurso e das decisões que possam ser
tomadas pela Comissão do Vestibular. Em decorrência da necessidade
de se completarem os dias letivos exigidos no semestre, poderá haver
aulas aos sábados, no período diurno, para alunos matriculados em
cursos dos turnos manhã, e/ou noite. Incorporar-se-ão a este Edital,

para todos os efeitos legais, editais complementares ou avisos oficiais
que vierem a ser publicados pela Instituição, instruções/normas
contidas na contracapa do caderno de provas, além do conteúdo do
Manual do Candidato disponível no ato da inscrição no endereço
www.cienciasdavida.com.br. Os estágios e aulas de atividades práticas
dos cursos poderão ocorrer em horários distintos dos horários em que
o aluno estiver matriculado. De acordo com a legislação em vigor, a
descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos, tais como
laboratórios, computadores, acesso às redes de informação e acervo
de bibliotecas, e a relação do corpo docente com as respectivas
titulações estão disponíveis na Secretaria e no endereço eletrônico
desta Instituição http://www.cienciasdavida.com.br (de acordo com a
Portaria Ministerial nº 2.684, de 24/08/2005), bem como a íntegra
deste Edital. Faz parte deste edital, como se nele transcrito fosse, o
guia do candidato disponível no sítio eletrônico
www.cienciasdavida.com.br. Este Concurso tem validade
exclusivamente para o 2º semestre de 2018. Os casos omissos e as
situações não previstas no Edital serão resolvidos pela Comissão do
Ve s t i b u l a r.

Comissão do Vestibular:

VALCIR MARCÍLIO FARIAS
Presidente

DENISE MATOS DE MELO
Coordenadora

ELIZABETH FERRARI
Secretária

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES
E S P O RT I VO S

CNPJ 05.232.628/0001-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES
ESPORTIVOS - FENACLUBES, com sede em Campinas/SP, à
Rua Açaí, 540, Bairro das Palmeiras, Cep 13092-587, em
cumprimento ao inciso I, letra "a", artigo 19, do Estatuto Social,
convoca os Delegados dos Sindicatos filiados pertencentes ao
Conselho de Representantes, para Reunião Ordinária de Eleição no
dia 20 de julho de 2018, no Hotel Serra Azul , à R. Garibaldi, 152
- Centro, CEP 95670-000, na cidade de Gramado - RS, às 9h00
em primeira convocação ou as 09h30 em segunda convocação,
para votar, eleger e dar posse à Diretoria Executiva e ao Conselho
Fiscal, atendendo aos artigos estatutários nrs. 24, 41, 42, 43, 44,
45, 46 e 47.

O registro de chapas será efetivado mediante requerimento
em duas vias, dirigido ao presidente da FENACLUBES, até 15
(quinze) dias antes do pleito, e somente terá validade se
protocolado na secretaria administrativa desta Federação, em
Campinas/SP, à Rua Açaí, 540, Bairro das Palmeiras, no horário
das 08h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, nos termos do
Estatuto Social e do Regulamento Eleitoral.

Campinas-SP, 7 de maio de 2018
ARIALDO BOSCOLO

Presidente da Federação

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NO COMERCIO DE

MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PARA O EXERCÍCIO DE 2019 DESPESAS APLICAÇÃO

DOS RECURSOS

Contas

Despesas Administrativas

Total do Grupo 100.000,00

Despesas Sociais e
Institucionais

Total do Grupo 210.000,00

Despesas com Pessoal

Total do Grupo 140.000,00

Despesas Financeiras/
Bancárias

Total do Grupo
Despesas Tributárias
Total do Grupo

2.000,00
8.000,00

Total Geral das Despesas 460.00,00

Rio de Janeiro - RJ, 17 de abril de 2018.
RAIMUNDO MIQUILINO DA CUNHA

Presidente

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


a eeeA14 Quinta-Feira, 10 De Maio De 2018

OBJETO: Contratação de empresa comum de engenharia elétrica para
fornecimento, instalação e montagem de luminárias, projetores, postes
e circuitos elétricos em baixa tensão em diversos logradouros da planta
de iluminação pública de Curitiba -OPIP/SMOP, conforme segue: Lote
1 - composto pelas administrações regionais Tatuquara e CIC; Lote 2 -
composto pelas administrações regionais Boqueirão, Bairro Novo e
Pinheirinho; Lote 3- composto pelas administrações regionais Matriz,
Portão e Cajuru; Lote 4 - composto pelas administrações regionais Santa
Felicidade e Boa Vista.
ENVIO DE PROPOSTAS: 24/05/2018 das 10h00min às 10h25min.
ENVIO DE LANCES: 24/05/2018 das 10h30min às 11h00min.
EDITAL: está à disposição dos interessados no portal de compras da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA.Em caso de dúvidas os
interessados deverão entrar em contato pelo fone (041) 3350-9779.
Curitiba,10 de maio de 2018.

MILTON RODRIGUES
PREGOEIRO

Portaria nº 003/2018-SMOP

PREFEITURAMUNICIPALDE CURITIBA
SECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 91/2018.

OBJETO:“SeleçãodepropostasparaContrataçãodeempresaespecializada
na prestação de serviços de limpeza, conservação com fornecimento de
mão de obra, EPI’s, materiais de higiene, limpeza, equipamentos, copeira,
portaria, auxiliar de serviços gerais, limpeza de caixas d’água e calhas, para
Fundação Cultural de Curitiba, pelo período de 12 meses”.
PROPOSTAS: 22 de maio de 2018 das 14hOO às 14h30min.
LANCES: 22 de maio de 2018 das 14h35min às 14h50min.
EDITAL: Os interessados poderão efetuar o download do Edital de
Embasamento, no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba
(www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).
Curitiba, 07 de maio 2018.

MARCOANTONIO PIZZA
PREGOEIRO

PREFEITURAMUNICIPALDE CURITIBA
FUNDAÇÃO CULTURALDE CURITIBA

REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017

7ª VARA CÍVEL DE SANTO ANDRÉ - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº 0015261-
41.2013.8.26.0554 (apenso aos autos 0014277-62.2010). O Dr. MÁRCIO BONETTI, MM Juiz de Direito da 7ª Vara
Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER à ANDRÉ LUIS ALVES
DO NASCIMENTO (RG 08896445-00; CPF 016.926.765-20), que RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓR-
CIOS LTDA. lhe move ação de RESTAURAÇÃO DE AUTOS (BUSCA E APREENSÃO), tendo por objeto o ca-
minhão/tração, marca Scania, modelo T124 4 x 2, cor preta, ano/modelo 1998, chassi 9BST4X2A0W3505293, e
a condenação nas cominações legais, bem este havido pelo réu por contratos de alienação fiduciária em garan-
tia de nºs 43883, 43884, 43885 e 43886, tudo em razão do não pagamento das parcelas avençadas, cujo débi-
to no ajuizamento do feito importava em R$101.161,99. Não localizado o processo de BUSCA E APREENSÃO
nº 0139474-90.2008.805.0001 (que tramitava perante o R. Juízo da 29ª Vara dos Feitos de Relações de
Consumo Cíveis e Comercial de Salvador/BA), foi ajuizada a presente RESTAURAÇÃO e, estando o réu em
lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias su-
pra, CONTESTE o feito, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos docu-
mentos que estiverem em seu poder, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de
que não havendo manifestação será nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 04 de maio de 2018.

O Ministério da Saúde, por meio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos,

torna pública a intenção para alugar imóvel para sediar as dependências do

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo, conforme

critérios e especificações contidas no Edital, Projeto Básico e Caderno de

Especificações. Os interessados poderão obter maiores informações acessando

o Portal da Saúde no link http://portalsaude.saude.gov.br/consultapublica ou

pelo endereço eletrônico nucleos.saa@saude.gov.br.

LEONARDO ROSÁRIO DE ALCÂNTARA

SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

NÚCLEO ESTADUAL DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE - SP MINISTÉRIO DA

SAÚDE

S i ga e s s a d i c a . Pesqu i s a Da t a fo l ha mos t r ou que quem lê a FOLHA tem um índ i c e

de ap rova ção na FUVEST 44% ma io r do que quem não l ê . Po r i s so , s e vo cê va i

p r e s t a r v e s t i bu l a r ou t em um f i l ho ve s t i bu l ando , a s s i ne a FOLHA .

L i g u e 0 8 0 0 0 1 5 8 0 0 0

ou a c e s s e : www. a s s i n e f o l h a . c om . b r

DICA DA FUVESTQUE NEM
PROFESSORDECURSINHODÁ:

QUEMLEA FOLHATEM
ÍNDICEDEAPROVACÃO

44%MAIOR
DOQUEQUEMNÃOLE.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
MODALIDADE CONCORRÊNCIA

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DAASSOCIAÇÃO DE COMBATEAO CÂNCER
EM GOIÁS, instituída pela Portaria nº 001/2018 de 05 de fevereiro
de 2018, publicada em 22 de fevereiro de 2018 e pela Portaria nº
073/2018-GAB/SES-GO de 26 de janeiro de 2018, publicada em 01 de
fevereiro de 2018, comunica aos interessados que realizará licitação
sob a modalidade de Concorrência, realizada em regime de execução
indireta, empreitada por preço global, tipo menor preço, regida pela
Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores, nos Art. 5º e
6º da Lei Estadual nº 17.797/2012 e Art. 8º do Decreto Estadual nº
7.824/2013 e Portaria nº 190/2017 – GAB/SES-GO que trata sobre a
instrução processual das transferências dos recursos na modalidade
fundo a fundo e demais normas pertinentes, consoante as condições
estatuídas neste Edital. Os Envelopes de documentação para
habilitação e proposta de preço deverão ser entregues no local, dia
e hora marcada ou, na hipótese de não haver expediente nesta data,
no primeiro dia útil subsequente. OBJETO: Contratação de empresa
de engenharia para adequação e construção de casamata, visando
à instalação do equipamento acelerador linear, conforme condições
estabelecidas no Edital e seus anexos. DATA DE ABERTURA: 05 de
junho de 2018. HORÁRIO: 08h30min (horário de Brasília) LOCAL:
Auditório do Hospital Araújo Jorge, localizada no 2º pavimento do
Hospital Araújo Jorge, sitio á Rua 239, n.º 181, Setor Universitário,
nesta Capital. Observação: O Edital e seus anexos estarão disponíveis
no sítio http://www.accg.org.br ou no endereço indicado acima,
mediante apresentação de mídia magnética para reprodução.

Goiânia, 02 de maio de 2018.
Marcelo Machado Brandão

Presidente da Comissão Especial de Licitação

ASPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA
DE SAÚDE BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em parti-

cipar do Pregão Eletrônico SE nº 022/2018 (ID 645), realizado para a Con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade
de Cirurgia Vascular. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Pregão Eletrônico nº 26/2018
Processo nº 14365/18-03

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na cidade de Santos/SP, inscrita no CNPJ sob
n.º44.837.524/0001-07, tornapúblicoquerealizarálicitação,namodalidadedePregãoEletrônico,sobnº26/2018,dotipoMenor
Preçopor Item/Grupo,paraContratação de empresa para o fornecimento demateriais e equipamentos para rede administrativa
de dados, com prazo de entrega de 20 (vinte) dias úteis, tudo em conformidade com o Edital e Termo de Referência. Aabertura
da sessão pública, para a formulação dos lances está marcada para o dia 25/05/2018, às 10 horas. DISPONIBILIZAÇÃO
DO EDITAL: a partir de 10/05/2018, nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Ademir Bento Júnior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS
DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

AVISO DE LICITAÇÃO
Convite nº 002/2018, exclusivo para ME e EPP
Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte terrestre, mediante locação
de veículo com condutor habilitado.
O Presidente do IPRESB torna público aos licitantes e demais interessados que a Comissão Permanente
de Licitação estará recebendo os envelopes com as propostas referentes ao objeto em epígrafe no dia
17 de maio de 2018 as 14h00min na Sede do IPRESB. Informa, ainda que o Edital e seus anexos estarão
disponíveis no site do IPRESB a partir do dia 09/05/2018 – www.ipresb.barueri.sp.gov.br ou poderá ser
consultado e retirado na Sede do IPRESB mediante fornecimento de uma mídia (CD-R ou CD-RW), de
segunda à sexta-feira, das 08 às 17 horas, até 24 (vinte e quatro) horas antes da hora marcada para
a entrega e abertura dos envelopes. Dúvidas e informações no e-mail: administracao@ipresb.com.br

Barueri (SP), 08 de maio de 2018.
TATUO OKAMOTO

Presidente

Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A.
CNPJ/MF nº 11.253.257/0001-71
AVISO DE LICENÇADE OPERAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (IBAMA) a Licença de Operação Nº 1442/2018 relativa ao Sistema
de Produção Antecipada (SPA) do Campo de Atlanta, Bloco BS-4, Bacia de Santos,
com validade até 26 de abril de 2023. Lincoln Rumenos Guardado – Diretor Presidente.

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
CNPJ 05.232.628/0001-36 - A Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES, com sede em
Campinas/SP, à Rua Açaí, 540, Bairro das Palmeiras, Cep 13092-587, em cumprimento ao inciso I, letra “a”, artigo
19, do Estatuto Social, convoca os Delegados dos Sindicatos filiados pertencentes ao Conselho de Representantes,
para Reunião Ordinária de Eleição no dia 20 de julho de 2018, no Hotel Serra Azul, à R. Garibaldi, 152 - Centro, CEP
95670-000, na cidade de Gramado - RS, às 9h00 em primeira convocação ou as 09h30 em segunda convocação,
para votar, eleger e dar posse à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal, atendendo aos artigos estatutários nrs.
24, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47. O registro de chapas será efetivado mediante requerimento em duas vias, dirigido
ao presidente da FENACLUBES, até 15 (quinze) dias antes do pleito, e somente terá validade se protocolado na
secretaria administrativa desta Federação, em Campinas/SP, à Rua Açaí, 540, Bairro das Palmeiras, no horário das
08h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, nos termos do Estatuto Social e do Regulamento Eleitoral. Campinas/
SP, 07 de maio de 2018. Arialdo Boscolo - Presidente.

Edital de convocação de Audiências Públicas sobre o EIA/RIMA do empreendimento “Duplicação da Rodovia SP-255, do km
83+200 do km 137+950; do km 137+950 ao Km 147 +300; e do km 155+770 ao km 179+600”, de responsabilidade
de ViaPaulista S/A. O Conselho Estadual do Meio Ambiente, convoca três audiências públicas sobre o Estudo de Impacto
Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA do empreendimento “Duplicação da Rodovia SP-255, km
83+200 ao 137+950; do km 137+950 ao Km 147 +300; e km 155+770 ao 179+600 -Proc. e.ambiente 016.698/2018-
65”, de responsabilidade de Via Paulista S/A.A primeira se realizará no dia 05-06-2018, às 17 horas, no Centro Internacional
de Convenção Dr. Nelson Barbieri, Rua Ivo Antônio Magnani, 430 - Fonte Luminosa,Araraquara/SP.A segunda se realizará no
dia 06-06-2018, às 17 horas, no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP, Rua Luiz Brancaglion, 20 - Vila Assis,
Jaú/SP. A terceira se realizará no dia 07-06-2018, às 17 horas, no Centro Cultural “Célia Stangherlin”, Av. Pedro Ometto,
467 - Centro, Barra Bonita/SP. Informa que cópias do EIA/RIMA estarão à disposição dos interessados para consulta, de
10 de maio a 07-06-2018, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), nos seguintes locais e horários: - Araraquara/SP -
Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE, Rua Domingos Barbieri, 100,Vila Harmonia, das 10h às 12h e das 13h
às 16h30; - Bocaina/SP - Prefeitura Municipal, Rua Sete de Setembro, 117, Centro, das 9h às 13h; - Igaraçu do Tietê/SP -
Prefeitura Municipal, Rua Pereira de Rezende, 334, Centro, das 9h às 12h e das 13h às 14h30; - Barra Bonita/SP - Prefeitura
Municipal, Praça Nhonhô de Salles, 1130, Centro, das 9h às 11h e das 13h às 16h; - Boa Esperança do Sul/SP - Prefeitura
Municipal, Praça João Pessoa, 409, Centro, das 9h às 11h e das 13h às 16h; - Dourado/SP - Prefeitura Municipal, Rua Dr.
Marques, 591, Centro, das 9h às 11h e das 13h às 16h; - Trabiju/SP - Prefeitura Municipal, Rua José Letizio, 556, Centro,
das 9h às 11h e das 13h às 16h; - Jaú/SP - Câmara Municipal, Praça Barão do Rio Branco, s/n, Centro, das 9h às 11h e das
13h às 16h. Para quem dispõe de equipamento e programa compatíveis, cópia eletrônica pode ser encontrada no sítio da
Cetesb: http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/eia-rima. Ano 2018 – Processo 086.

Safra Asset Management Ltda.
CNPJ 62.180.047/0001-31 - NIRE 35.201.192.585

Ata de Reunião de Sócios realizada em 30.04.2018.
Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2018, às 09h, na sede social da Sociedade, localizada na Ave-
nida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930. Presença: Sócios representando a totalidade do
capital social da Sociedade, Banco Safra S.A., com sede social na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo,
SP, CEP 01310-930, CNPJ 58.160.789/0001-28, NIRE 35.300.010.990 (“Banco Safra”), neste ato representado por
seus Diretores, Silvio Aparecido de Carvalho, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 3.293.653-SSP/
SP, CPF 391.421.598-49, e Hiromiti Mizusaki, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 3.367.069-9 SSP/SP, CPF
294.103.988-00, ambos com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930;
e Sercom Comércio e Serviços Ltda., com sede social na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP,
CNPJ 52.191.806/0001-08, NIRE 35.202.414.221 (“Sercom”), neste ato representada por seus Diretores, Silvio
Aparecido de Carvalho e Hiromiti Mizusaki, acima qualificados. Mesa: Silvio Aparecido de Carvalho - Presidente.
Hiromiti Mizusaki - Secretário. Ordem do Dia: deliberar sobre: 1) distribuição de lucros aos sócios; e 2) redução
do capital social da Sociedade em R$642.085.754,00. Deliberações: Durante a reunião, os sócios aprovaram: 1)
a distribuição de lucros no montante de R$957.914.247,48, sendo: a) R$873.720.609,36 a débito da “Reserva de
Lucros”; e b) R$84.193.638,12 por conta dos lucros acumulados do exercício de 2018, data-base 31.03.2018. O
pagamento será realizado a partir desta data proporcionalmente ao número de quotas detidas por cada sócio, não
havendo retenção do Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95; e 2) a redução do
capital social em R$642.085.754,00, passando dos atuais R$647.641.683,00 para R$5.555.929,00, com o conse-
quente cancelamento de 642.085.754 quotas do valor nominal de R$1,00 cada uma, de propriedade e titularidade
da sócia Sercom, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do inciso II do
Artigo 1.082 do Código Civil. A restituição do mencionado valor à sócia Sercom será em moeda corrente nacional,
com a concordância do sócio Banco Safra. Encerramento: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta Ata que, lida e
aprovada por todos, foi assinada. (aa) Mesa: Silvio Aparecido de Carvalho - Presidente. Hiromiti Mizusaki - Secre-
tário. Sócios: Banco Safra S/A e Sercom Comércio e Serviços Ltda., ambos por seus Diretores, Silvio Aparecido
de Carvalho e Hiromiti Mizusaki. Certificamos ser a presente Ata cópia fiel do original lavrado em livro próprio da
Sociedade. Silvio Aparecido de Carvalho - Presidente; Hiromiti Mizusaki - Secretário.

J. Macêdo Alimentos S.A.
CNPJ nº 15.102.213/0001-00 - NIRE 35.3.0016027-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-
se no dia 4 de junho de 2018, às 08:00 horas, na sede social, localizada na Rua Verbo Divino nº 1.207, 3º andar, sala 3-A,
Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04719-002, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) -
Tomada de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme publicações efetivadas no Diário Oficial do Estado de
São Paulo - Empresarial, pág. 40, edição de 3 de maio de 2018 e no jornal “Folha de S. Paulo”, pág. B3, edição de 3 de
maio de 2018, desde então, à disposição dos Senhores acionistas, na sede da empresa; (b) - Deliberar sobre a destinação
dos resultados do referido exercício; (c) - Realizar a eleição do Conselho de Administração; (d) - Outros assuntos de
interesse da Companhia, inerentes à ordem do dia.

Para obter autorização para a utilização de textos, fotos, infográficos e

vídeos da Folha, consulte a Folhapress, a agência de notícias do Grupo Folha.

Tel: (11) 3224-3123 | pesquisa@folhapress.com.br
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e eventual contratação de pessoa jurídica para aquisição de kit
escolar para a educação infantil e os anos iniciais e finais do
ensino fundamental, para atender as necessidades dos municípios
consorciados ao Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área
Mineira da SUDENE - CIMAMS. Participante e vencedor: Brink
Mobil Equipamentos Educacionais Ltda, CNPJ 79.788.766/0005-
66. Informações pelo fone: (38) 3221-0841 ou (38) 9 99970-3832,
e-mail: licitacaocimams@yahoo.com.br.

Montes Claros - MG, 9 de maio de 2018.
EDMARCIO MOURA LEAL

Presidente da Comissão

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE

MINAS GERAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRENCIA Nº 1/2018

A Superintendente torna Público, em especial às empresas
licitantes no Processo Licitatório CONCORRENCIA nº 001/2018 e
demais interessados, que a Comissão Especial de Licitação após
atendimento às condições editalícias, sagrou vencedora a empresa EF
PROJETOS E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 42.927.327/0001-53)
com o preço de R$ 4.850.555,69 (Quatro milhões, oitocentos e
cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e nove
centavos). Prazo de Recurso: 05 (cinco) dias úteis nos termos da Lei
nº 8.666/93. Joel de Paiva Pires, Presidente CEL. Email:
s u p e r i n t e n d e n c i a @ c i s a b . c o m . b r.

Viçosa-MG, 9 de maio/2018.
TÂNIA MARIA DUARTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
MÉDIO PARANAPANEMA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/18 - P.A Nº 023/18

O CISMEPAR, torna público que foi realizada a 2ª
retificação ao PE 019/18, ficando alterada a data da sessão pública
para: Abertura das propostas de preços dia 24/05/18 às 09h00min. e
Início da disputa de preços dia 24/05/18 às 09h30min. O termo de
retificação pode ser obtido na integra nos "sites" www.licitacoes-
e.com.br e www.cismepar.org.br.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Presidente do CISMEPAR

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

CNPJ nº 07.282.377/0001-20

AVISO DE LICENÇA

Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença
Ambiental de Instalação para a Linha de Distribuição de Alta Tensão
- LDAT 138 kV Bragança II - Extrema, entre os municípios de
Bragança Paulista, Vargem e Extrema, mediante a apresentação do
Relatório de Detalhamento de Programas Ambientais - RDPA,
conforme Portaria MMA 421/2011, no âmbito do processo nº
02001.006088/2015-83.

GABRIEL ALVES PEREIRA JUNIOR
Diretor Presidente

FACULDADE DE TECNOLOGIA PENTÁGONO

EDITAL DE 10 DE MAIO DE 2018
PROCESSO SELETIVO 2018/ 2º SEMESTRE

A Faculdade de Tecnologia Pentágono credenciada pela
Portaria Nº 2.427 de 11 de agosto de 2004, mantida pelo Instituto
Pentágono de Ensino Superior, FATEP e a Faculdade Pentágono
FAPEN mantida pelo Instituto Octógono de Ensino Superior,
recredenciada pela Portaria Nº 435 ,de 11 de maio 2016, ambas
com sede na cidade de Santo André, no Estado de São Paulo,
publicam o Edital Unificado do Processo Seletivo referente ao 2º.
Semestre de 2018. Cursos de Graduação: Administração de
Empresas, reconhecimento por Portaria Nº 270, DE 3/04/2017.
Vagas: 100 vagas - Duração do curso: 08 (oito) semestres Turno:
diurno e noturno, Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
reconhecido por Portaria Nº 65 de 24/03/2016, Vagas: 100 (vagas)
para o período. Duração do curso: 05 (cinco) semestres Turno:
diurno e noturno, Ciências Contábeis, Autorizado pela Portaria Nº.
622 de 04/09/2015. Vagas: 100 vagas-por turma, Duração do curso:
08 (oito) semestres Turno: diurno e noturno, Gestão Ambiental,
Autorizado pela Portaria nº 768, de 01/12/2016. Vagas: 100 vagas-
por turma, Duração do curso: 04 (quatro) semestres, Turno diurno
e noturno, Logística Autorização por Portaria Nº. 490 de
26/06/2015 Vagas: 100 vagas-Duração do curso: 04 (quatro)
semestres Turno: diurno e noturno, Mecatrônica Industrial,
reconhecido pela Portaria MEC nº. 37 de 17/01/2018, Vagas: 100
(vagas), Duração do curso: 06 (seis) semestres Turno: diurno e

noturno, Processos Químicos, reconhecido pela Portaria MEC nº
1343, de 15/12/2017,Vagas: 100 (vagas), duração do curso: 06 (seis)
semestres Turno: diurno e noturno e Gestão de Recursos Humanos,
Autorização por Portaria Nº. 254 de 17/03/2015. Vagas: 100 vagas-
Duração do curso: 04 (quatro) semestres, Turno: diurno e noturno.

A ser ministrado pela Faculdade Pentágono, conforme determinação
do Art. 1º da Portaria No. 435 de 11 de maio de 2016 do MEC.
Local de funcionamento dos Cursos: Rua Cel. Fernando Prestes,
326 Cep: 09020-110 - Santo André - SP. Normas de Acesso:
Inscrições: Período de 14 de maio a 25 de maio de 2018; e havendo
vagas remanescentes, a partir de 05 de junho 2018 a 06 de agosto
de 2018. Horário de Inscrição: de Segunda à Sexta-feira, das 8
horas às 21 horas. Aos sábados das 9 horas às 13 horas.
Documentos: Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição:
Ficha de inscrição, devidamente preenchida; Taxa de inscrição: R$
20,00, a ser pago no ato da inscrição. Forma de Realização: O
Processo Seletivo constará de uma prova de Redação (valendo 10
pontos, considerado o mínimo de (três) pontos para classificação), e
uma prova com 30 (trinta) questões objetivas de Conhecimentos
Gerais. Documentos exigidos para realização do seletivo: cédula de
identidade original ou documento com foto recente. Data, local e
Horário. Realização: O Processo Seletivo iniciará a partir de 26 de
maio de 2018, as vagas remanescentes serão preenchidas através de
outras chamadas, Outrossim, após o encerramento das chamadas
oriundas do respectivo processo, em havendo vagas remanescentes
as mesmas serão oferecidas em processo seletivo continuado,
através de entrevista e análise do Currículo Escolar do aluno, sua
nota no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, PROUNI, bem
como prova de Redação (valendo 10 pontos, considerando o
mínimo de 3 pontos para classificação) até que todas as vagas se
esgotem. Local: Faculdade Pentágono. Horário: 10h às 13h, os
candidatos deverão observar a permanência mínima de uma hora
pelo candidato. Todos os candidatos deverão ter a identidade
conferida e em caso de falsidade, haverá registro policial da
ocorrência criminal e autuação do flagrante. Prazo de validade do
Processo Seletivo: No decorrer do Segundo Semestre Letivo do ano
2018. Observação:1 - As instituições reservam o direito de não
iniciar turmas com menos de 40 (quarenta) alunos matriculados.
Neste caso, após a última fase, o candidato poderá ser transferido
para o mesmo curso de outro turno ou optar por outro curso quando
houver vagas disponíveis ou pela devolução das quantias pagas.
Não caberá ao candidato qualquer reclamação ou recurso. Caso
algum impedimento legal ou administrativo impossibilite o
funcionamento de um curso, a Instituição de Ensino devolverá
integralmente a quantia despendida pelo candidato e não caberá
qualquer reclamação ou recurso. 2 - O candidato classificado e
regularmente matriculado que solicitar cancelamento de matrícula
por motivo de ingresso em outra Instituição de Ensino será
reembolsado em 80% (oitenta por cento) do valor da 1ª parcela da
semestralidade, devendo o requerimento de cancelamento de
matrícula ser protocolizado junto a secretaria até 2 dias úteis antes
do início do período letivo.

CARLOS RIVERA FERREIRA
Diretor Geral

FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS NOTÁRIOS
E REGISTRADORES DO SUDESTE E CENTRO

OESTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRI AELEIÇÕES

SINDICAIS

Serão realizadas eleições na sede da Federação
Interestadual dos Notários e Registradores do Sudeste e Centro
Oeste - FINORSC, estabelecida na Avenida Afonso Pena, nº 3002,
Conjunto 301/302, Bairro Cruzeiro, CEP 30.130-009, na cidade de
Belo Horizonte, Minas Gerais, das 11h às 16h do dia 18 (dezoito)
de junho de 2018, com vistas à composição dos órgãos diretivos
da Federação (Conselho de Representante, Diretoria Executiva,
Conselho Superior e Conselho Fiscal junto à entidade de grau
superior - titulares e respectivos suplentes). O registro das chapas
deverá ser apresentado à Secretaria da entidade, no horário das
9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, pelo período de 05 (cinco)
dias contados a partir da publicação deste "Aviso Resumido". O
Edital de Convocação do referido pleito eleitoral encontra-se
afixado na sede administrativa da FINORSC.

Belo Horizonte - MG, 8 de maio de 2018.
MAURÍCIO LEONARDO

Presidente da federação

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES
E S P O RT I VO S

CNPJ 05.232.628/0001-36

EDITAL DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL

A Diretoria da Federação Nacional dos Clubes Esportivos -
FENACLUBES, por seu presidente Sr. Arialdo Boscolo, inscrito no
CPF nº 820.290.088-34, em conformidade com o art. 42, do Estatuto
Social, vem por este Edital indicar os 3 (três) membros que
constituirão a Comissão Eleitoral para o processo eletivo de escolha

da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o Quadriênio
2019/2022:

Presidente:
Eduardo Roberto Antonelli de Moraes
Presidente do União de Viajantes e Representantes

Comerciais (UVRC)
Membros:
Almirante Pedro Alvares Cabral, Cel.
Presidente do Círculo Militar de Campinas
e
Carlos Alberto Bargas
Presidente do Clube Campineiro de Regatas e Natação

Campinas/SP, 7 de maio de 2018.
ARIALDO BOSCOLO

Presidente da FENACLUBES

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO
DE MATO GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2018/SENAI

ENTREGA DOS ENVELOPES/CREDENCIAMENTO: das
08h30min às 09h00min do dia 22 de maio de 2018 (horário desta
Capital). OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de Ferramentas elétricas para o SENAI-MT, localizado
nas cidades de Nova Mutum, Barra do Bugres, Cuiabá, Rondonópolis,
SINOP e Várzea Grande. Conforme Especificações e condições
constantes no Instrumento Convocatório e seus Anexos. Aquisição do
Edital: www.sfiemt.com.br/portaldofornecedor Telefone: (65) 3611-
1612 ou (65) 3611-1652. LOCAL DO CERTAME: Sala da Comissão
Permanente de Licitação do Sistema FIEMT. Endereço: Av.
Historiador Rubens de Mendonça n° 4.193, bairro Centro Político
Administrativo, Cuiabá-MT.

Cuiabá-MT 10 de maio de 2018.
ANA VIRGÍNIA E CARVALHO

Coordenadora de Aquisições De Contratos

FUNDAÇÃO DE AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Contratante: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa.
Contratada: Construtora 4MX Ltda. Objeto: Obra de construção de
uma área de 180m² para Ampliação da Reserva Técnica de
Arqueologia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG. Tomada de
Preço 003/2017 - processo 129029. Para realização do projeto 3074
FINEP/MPEG/FADESP INFRACCH, Vigência: 31/05/2018 a
30/06/2018. Valor do contrato: R$ 257.776,62. Foro da Justiça de
Belém-Pa. Prof. Dr. Fernando Arthur de Freitas Neves pela
contratante, e pela contratada, Sr. Armando Miranda Junior.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONVÊNIO

(Processo nº. 23076.013112/2018-80) Convênio nº 23/2018, assinado
em 03 de maio de 2018, vigorará até 03/07/2020, celebrado entre a
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de
Pernambuco - FADE-UFPE - CNPJ/MF NO 11 . 7 3 5 . 5 8 6 / 0 0 0 1 - 5 9 ,
neste ato legalmente representada pela sua Secretária Executiva,
Prof.ª Suzana Maria Gico Lima Montenegro - CPF n° 294.907.904-00
e a UFPE - CNPJ No 24.134.488/0001-08, neste ato legalmente
representada pela sua Vice-Reitora, Prof.ª Florisbela de Arruda
Câmara e Siqueira Campos, portadora do CPF nº. 104.712.354-15.
Objeto: Realização do I Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
(Especialização) em Nutrição na Obesidade e Cirurgia Bariátrica e
Metabólica.

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO
AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 18/2018

Objeto: Seleção Pública para contratação de empresa, para
a prestação de serviços gráficos com entrega no Estado da Paraíba.
Edital e entrega das propostas: a partir do dia 11/05/2018 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas:
23/05/2018 às 09h00, no endereço eletrônico
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

Juiz de Fora, 10 de maio de 2018
SABRINA FERREIRA MATOS DE SCHEPPER

Pregoeira
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