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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa de Licitação n° 2053/2020 -Objeto: RACAO PELETIZADA PARA
BOVINOS C/ MINIMO 19% DE PROTEINA BRUT e RACAO PELETIZADA PARA OVINOS C/
MINIMO 16% DE PROTEINA BRUTA, para atender a demanda do Projeto nº 0006 -
HOSPITAL VETERINARIO (055/82). EMPRESA: MARTINS AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ/MF nº
06.878.592/0001-25 - Valor: R$ 1.522,60. LEI: 8.666/93 - Art. 24 Inciso IV.

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa de Licitação n° 392/2021 -Objeto: ADAPTADOR UNIVERSAL PARA
FRASCO DE SORO, ADAPTADOR PRN, EQUIPO MACROGOTAS FOTOSENSSIVEL, EMPRESA: ZN
MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA - CNPJ/MF nº 39.239.472/0001-37 - Valor: R$ 1.425,00;
para atender a demanda do Projeto nº 006 - HOSPITAL VETERINARIO DE PALOTINA. LEI:
8.666/93 - ART. 24 Inciso IV.

Processo de Dispensa de Licitação n° 393/2021 -Objeto: AVENTAL DE CHUBO, EMP R ES A :
SURYA DENTAL COM. PROD. ODONT. E FARM. LTDA - CNPJ/MF nº 00.814.559/0001-55 -
Valor: R$ 1.590,00, para atender a demanda do Projeto nº 97 - HOSPITAL VETERINARIO DE
PALOTINA. EMPRESA: LEI: 8.666/93 - ART. 24 Inciso II.

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021

A Pregoeira da FUC - Hospital de Viamão, no uso das atribuições que lhe foram
outorgadas pela Portaria nº: 003/2021, em relação ao Pregão Eletrônico Nº 03/2021 -
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes adjudica o lote único conforme
segue: Lote Único: 02 (Dois) Focos Cirúrgicos de Teto; Modelo: INP 4X4 F-MASTER - DUPL,
Marca/Fabricante: Impromed; Origem: Nacional; Registro ANVISA nº: 80131170002,
Vencedor: Master Comercio de Equipamentos Eireli - EPP, CNPJ: 18.472.961/0001-64 no
valor total de R$ 88.750,00 (Oitenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais).

BÁRBARA CRISTIANE DE MELO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021

O Superintendente Administrativo da FUC - Hospital de Viamão homologa a
adjudicação conforme acima, promovida pela Pregoeira no Pregão Eletrônico Nº 03/2021
lote único.

ARAMY PEREIRA DA SILVA

FUNDAÇÃO ZERBINI
CNPJ/ME nº 50.644.053/0001-13

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÕES PRESENCIAIS

A Fundação Zerbini torna público os processos abaixo para a Unidade do
Instituto do Coração - InCor-HCFMUSP, a saber: Processo 2486/2020 - P.P. 36/2020 para
aquisição de Carros de Medicação Beira Leito que será realizado em 11/05/2021 às 09:30
hrs. Processo 594/2021 - P.P. 07/2021 para aquisição de Central de Telemetria que será
realizado em 12/05/2021 às 09:30 hrs. Processo 514/2021 - P.P. 04/2021 para aquisição de
Aparelho de Anestesia de alta complexidade que será realizado em 14/05/2021 às 09:30
hrs. Processo 416/2021 - P.P. 03/2021 para aquisição de Gama Câmara que será realizado
em 17/05/2021 às 09:30 hrs. Processo 595/2021 - P.P. 05/2021 para aquisição de
Videolaringoscópio Rígido que será realizado em 19/05/2021 às 09:30 hrs. Processo
417/2021 - P.P. 02/2021 para aquisição de Ecocardiógrafo que será realizado em
21/05/2021 às 09:30 hrs. Processo 662/221 - P.P. 09/2021 para aquisição de Sistema de
Ergometria que será realizado em 24/05/2021 às 09:30 hrs. Processo 691/2021 - P.P.
08/2021 para aquisição de Lavadora Termodesinfectora que será realizado em 26/05/2021
às 09:30 hrs. Processo 593/2021 - P.P. 06/2021 para aquisição de Sistema de Hipertermia
e Hipotermia que será realizado em 28/05/2021 às 09:30 hrs. Processo 383/2021 - P.P.
01/2021 para aquisição de Ultrassom com Doppler Colorido que será realizado em
31/05/2021 às 09:30 hrs. Processo 661/2021 - P.P. 11/2021 para aquisição de Serra Sagital
que será realizado em 02/06/2021 às 09:30 hrs. Os editais podem ser obtidos na íntegra
no site: www.zerbini.org.br.

São Paulo, 28 de abril de 2021.
MARCEL NASCIMENTO

p/ Equipe de Apoio

FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA
AVISO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES Nº 6/2021

A Fundação Delfim Mendes Silveira - FDMS, inscrita no CNPJ sob o nº
03.703.102/0001-61, torna público para conhecimento dos interessados que às 14 horas do
dia 06/05/2021 será realizado o acolhimento das propostas da Seleção Pública de
Fornecedores, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por
LOTE, através do site www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº 869134), com objetivo de
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de
viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração,
cancelamento e reembolso de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais,
bem como hospedagens nacionais e internacionais e seguro viagem internacional por meio
de atendimento remoto (central de atendimento), para atender os convênios e contratos
de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico e estímulo à inovação e atividades da Fundação Delfim Mendes Silveira -
FDMS. A íntegra do edital deste instrumento convocatório poderá ser obtida no formato
PDF nos sites: www2.fundacoesufpel.com.br e portal.ufpel.edu.br.

CÉSAR DALMOLIN BERGOLI
Diretor-Presidente

INSTITUTO ENSINAR BRASIL
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 1 (um) diploma
no período de 09/02/2021, no seguinte livro de registro e números: Livro G-264 - registros
181160.

A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço eletrônico www.doctum.edu.br/consultapublica.

Serra, 16 de abril de 2021.
ALEXANDRE AZEVEDO LEITÃO

Diretor

AV I S O
REGISTRO DE DIPLOMAS

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 08 (oito)
diplomas no período de 09/02/2021 e 11/02/2021, nos seguintes livros de registro e
números: Livro G-264 - registros 181159, 181163 a 181169.

A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço eletrônico www.doctum.edu.br/consultapublica.

Juiz de Fora, 16 de abril de 2021.
ALEXANDRE AZEVEDO LEITÃO

Diretor

ITAKAIU AGROPASTORIL SA
CNPJ/MF nº 02.395.432/0001-74

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Virtual
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 10 de maio de 2021, às 14h 30 min,
mediante Vídeo Conferência, na plataforma Google Meet, (LINK:
https://meet.google.com/sdv-fkmm-atw), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I -
Prestação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020;II - Destinação e
distribuição de lucros de 2020.Os Acionistas poderão optar por participar pessoalmente ou
por procurador devidamente constituído, desde que munidos dos seguintes documentos:
(a) documento de identidade; e se for o caso, (b) instrumento de mandato para
representação do acionista por procurador, o qual deverá ser acionista da sociedade,
diretor da sociedade ou advogado, outorgado na forma da lei, há menos de um ano. Vale
ressaltar que, os documentos descritos ou suas cópias autenticadas deverão ser
depositados na sede da Companhia ou encaminhados ao e-mail: juridico.go@jorlan.com,
com antecedência mínima de 30 minutos da realização da AGO. Será considerado ausente
o Acionista que não se fizer presente na sala de reunião até 15 minutos após do horário
de abertura dos trabalhos e/ou que não apresentar os documentos exigidos neste
edital.

Goiânia, 26 de abril de 2021.
ORLANDO CARLOS DA SILVA JÚNIOR

Diretor Presidente

LUÍS FERNANDO MACHADO E SILVA
Diretor Comercial

JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
CNPJ/MF 01.542.240/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia
Virtual Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 12 de maio de 2021, às 10h
30min, mediante Vídeo Conferência, na plataforma Google Meet, no link:
https://meet.google.com/vay-swjz-knv, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: I - Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; II -
Destinação e distribuição de lucros de 2020; III - Alteração do nome de fantasia da filial
inscrita no CNPJ nº 01.542.240/0002-61 de Jorlan Caminhões para Jorlan Lago das Rosas
Lanternagem; IV - Baixa da Filial inscrita no CNPJ nº 01.542.240/0011-52 que se encontra
inativa; Os Acionistas poderão optar por participar pessoalmente ou por procurador
devidamente constituído, desde que munidos dos seguintes documentos: (a) documento
de identidade; e se for o caso, (b) instrumento de mandato para representação do
acionista por procurador, o qual deverá ser acionista da sociedade, diretor da sociedade ou
advogado, outorgado na forma da lei, há menos de um ano. Vale ressaltar que, os
documentos descritos ou suas cópias autenticadas deverão ser depositados na sede da
Companhia ou encaminhados ao e-mail: juridico.go@jorlan.com, com antecedência mínima
de 30 minutos da realização da AGOE. Será considerado ausente o Acionista que não se
fizer presente na sala de reunião até 15 minutos após do horário de abertura dos trabalhos
e/ou que não apresentar os documentos exigidos neste edital.

Brasília, 27 de maio de 2021.
ORLANDO CARLOS DA SILVA JÚNIOR

Presidente

LUÍS FERNANDO MACHADO E SILVA
Vice-Presidente

OCP INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 02.237.485/0001-67

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLEIA VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 7 de maio de 2021, às 15h00min,
mediante Vídeo Conferência, na plataforma Google Meet (LINK:
https://meet.google.com/vwf-ehhh-pkw ) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I -
Prestação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020;II - Destinação e
distribuição de lucros de 2020. Os Quotistas poderão optar por participar pessoalmente ou
por procurador devidamente constituído, desde que munidos dos seguintes documentos:
(a) documento de identidade; e se for o caso, (b) instrumento de mandato para
representação do quotista por procurador, o qual deverá ser quotista da sociedade,
administrador da sociedade ou advogado, outorgado na forma da lei, há menos de um ano.
Vale ressaltar que, os documentos descritos ou suas cópias autenticadas deverão ser
depositados na sede da Sociedade ou encaminhados ao e-mail: juridico.go@jorlan.com,
com antecedência mínima de 30 minutos antes da realização da AGOE. Será considerado
ausente o Sócio que não se fizer na presente na sala de reunião até 15 minutos após do
horário de abertura dos trabalhos e/ou que não apresentar os documentos exigidos neste
edital.

Goiânia, 26 de abril de 2021.
ORLANDO CARLOS DA SILVA JÚNIOR

Administrador

LUÍS FERNANDO MACHADO E SILVA
Administrador
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