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PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023/2020

Objeto: Aquisição de Material de Consumo de laboratório, Segurança e Higiene
(22 itens) para atender a demanda do Projeto nº 3748 - UFPR - Fortalecimento
Institucional. Acolhimento Propostas: 18/05/2021, até às 14:00 min. Data do Pregão:
18/05/2021 às 14:30 min. O edital está disponível no site www.licitacoes-e.com.br. Dúvidas
entrar em contato pelo e-mail licitacao@funpar.ufpr.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1837/2020

Objeto: Aquisição de Kit de Sistema de Painel de Senhas, Mesa Digitadora e
Agitador 6 Jarros (03 itens), para atender a demanda do Projeto nº 3748 - UFPR -
Fortalecimento Institucional. Acolhimento Propostas: 19/05/2021, até às 09:00 min. Data
do Pregão: 19/05/2021 às 09:30 min. O edital está disponível no site www.licitacoes-
e.com.br. Dúvidas entrar em contato pelo e-mail licitacao@funpar.ufpr.br.

DANIELE DE FATIMA KINSELER
Pregoeira

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO
VALE DO ITAJAÍ

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 46 (quarenta e
seis) diplomas no período de 09/03/2021 a 16/03/2021, no seguinte livro de registro e
sequência numérica: Livro 20, Registro de 79 a 125.

A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até trinta dias, no
endereço https://www.unidavi.edu.br/

Rio do Sul, 23 de abril de 2021
ALCIR TEXEIRA

Reitor

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA
D ES P AC H O S

Adjudicação e Homologação - Dispensa de Licitação nº 1/2021
A Pregoeira da Fundação Universitária de Cardiologia - Hospital de Alvorada, no

uso das atribuições que lhe foram outorgadas pela Portaria 003/2021, em relação à
Dispensa de Licitação nº 01/2021 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes,
adjudica o Lote I conforme segue: Lote 01: 01 (HUM) VENTILADOR PULMONAR IX5,
Modelo: IX5, Marca/Fabricante: Intelimed Equipamento Médico Hospital Ltda, Procedência:
Nacional/Brasil, Registro Anvisa nº 10243240052; VENCEDOR MEDICAL SUL
EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CNPJ: 05.316.114/0001-69, no valor total de R$ 74.900,00
(Setenta e quatro mil e novecentos reais).

BÁRBARA CRISTIANE DE MELO
Pregoeira

O Superintendente Administrativo da Fundação Universitária de Cardiologia -
Hospital de Alvorada homologa a adjudicação conforme acima, promovida pela Pregoeira
na Dispensa de Licitação nº: 01/2021, Lote I.

ARAMY PEREIRA DA SILVA
Superintendente Administrativo

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA VIDA CRISTÃ
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNVIC mantido pela FUNVIC - Fundação
Universitária Vida Cristã, sob CNPJ 07.761.666/0001-01 com sede na cidade de
Pindamonhangaba - SP, ESTRADA RADIALIASTA PERCY LACERDA, 1000 - PINHÃ DO
BORBA .

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC Nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Ensino Superior informa que foram registrados 210 diplomas no
período de 01/12/2020 a 13/04/2021, no seguinte livro de registro e sequência numéricas:
livro 1, registros 340 a 550.

A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada no endereço
https://www.unifunvic.edu.br/

Pindamonhangaba, 23 de Abril de 2021.
LUIS OTÁVIO PALHARI

Reitor

FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA
AVISO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 5/2021

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 9 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 868678), com objetivo de
aquisição de gás e outros materiais engarrafados, com entrega de forma parcelada, para
atender os convênios e contratos de projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação atendidos
pela 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 AGROPOLOS DO CEARÁ
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

O Instituto Agropolos do Ceará reabre o prazo do Aviso de Manifestação de
Interesse n° 012/2021, que deverá ser enviada para a Comissão Licitação na sede do
Instituto Agropolos do Ceará, através de correio eletrônico, para o e-mail:
contratacao@institutoagropolos.org.br , até às 16h da data limite de 11/05/2021. As
demais exigências e itens permanecem inalteradas. Informações, após a publicação,
estarão disponíveis à Rua Barão de Aracati, 2555 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE e/ou
www.institutoagropolos.org.br.

Fortaleza - CE, 27 de abril de 2021
ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO

À Comissão de Licitação

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

O Instituto Agropolos do Ceará reabre o prazo do Aviso de Manifestação de
Interesse n° 013/2021, que deverá ser enviada para a Comissão Licitação na sede do
Instituto Agropolos do Ceará, através de correio eletrônico, para o e-mail:
contratacao@institutoagropolos.org.br , até às 16h da data limite de 11/05/2021. As
demais exigências e itens permanecem inalteradas. Informações, após a publicação,
estarão disponíveis à Rua Barão de Aracati, 2555 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE e/ou
www.institutoagropolos.org.br.

Fortaleza - CE, 27 de abril de 2021
ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO

À Comissão de Licitação

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA 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

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

ORGANIZAÇÃO HELIO ALONSO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

As Faculdades Integradas Helio Alonso mantida pela Organização Hélio Alonso
de Educação e Cultura sob CNPJ 42.159.491/0111-68, para fins do disposto no art. 21 da
Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados 33 [trinta
e três] diplomas em 29/03/2021, no seguinte livro de registro e sequência numérica: [livro
2 - registro 2021381045 a 2021381078]. A relação dos diplomas registrados poderá ser
consultada em até quinze dias, no endereço http www.facha.edu.br/home.

Rio de Janeiro-RJ, 27 de abril de 2021
MÁRCIA R. ALONSO PFISTERER

Diretora Geral
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