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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO
FIGUEIRA

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, nas quantidades e
especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local: 24/07/2020, às
8h15min (horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br (Licitação BB n° 823427)
e sessão de disputa às 8h30min do mesmo dia. O Edital e anexos poderão ser adquiridos
no site do Licitações-e ou na CPL da LIGA, na Av. Miguel Castro, 1355, Bairro Nossa
Senhora de Nazaré, Natal/RN, das 08h00 às 12h00 de segunda a sexta-feira. Informações:
Tel. (84) 4009-7402 e e-mail: licitacoes@liga.org.br.

EDITAIS DE 9 DE JULHO DE 2020
PROCESSOS SELETIVOS PÚBLICOS SIMPLIFICADOS
Modalidade: Processo Seletivo Público Simplificado nº. 036/2020.
O IMIP realizará, no período de 13 a 22/07/2020 - inscrições para PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO DESTINADO À SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL
MÉDIO E SUPERIOR PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE INDÍGENA no Distrito Sanitário
Especial Indígena do ALAGOAS E SERGIPE - DSEI/AL_SE, convênio nº 882488/2019. Os
interessados, poderão acessar a página: www.imip.org.br, no item EDITAIS. Informações
por telefone 3322-5715.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, nas quantidades e
especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local: 24/07/2020, às 10h00
(horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br (Licitação BB n° 823437) e sessão
de disputa às 10h15min do mesmo dia. O Edital e anexos poderão ser adquirido no site do
Licitações-e ou na CPL da LIGA, na Av. Miguel Castro, 1355, Bairro Nossa Senhora de
Nazaré, Natal/RN, das 08h00 às 12h00 de segunda a sexta-feira. Informações: Tel. (84)
4009-7402 e e-mail: licitacoes@liga.org.br.

Modalidade: Processo Seletivo Público Simplificado nº. 037/2020.
O IMIP realizará, no período de 13 a 22/07/2020 - inscrições para PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO DESTINADO À SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL
SUPERIOR PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE INDÍGENA no Distrito Sanitário Especial
Indígena do ALAGOAS E SERGIPE - DSEI/AL_SE, convênio nº 882488/2019. Os interessados,
poderão acessar a página: www.imip.org.br, no item EDITAIS. Informações por telefone
3322-5715.

Nata/RN, 7 de julho de 2020
ERIBERTO MATIAS S. DE ARAÚJO
Pregoeiro

Recife, 5 de junho de 2020
MARIA DE LOURDES MOREIRA
Presidente da CPL

LUPATECH S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1

RETIFICAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

No Pregão eletrônico nº 003/2020, convênio nº 888815/2019, publicado no
DOU publicado no dia 09 de julho de 2020, página 115, Seção 3, onde se lê: Contratada:
Olympus Optical do Brasil, leia-se: Contratada: FANEM LTDA.

Convocamos os acionistas da Lupatech S/A - Em Recuperação Judicial
("Companhia"), para se reunirem no dia 30 de julho de 2020, às 11 horas, em sua sede
social, na Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km
119, sentido interior/capital prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg - Bairro
Distrito Industrial - CEP 13.388-220, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Em Assembleia Geral Ordinária: a) Examinar, discutir e votar as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019; b) Destinação do resultado do exercício; e Em
Assembleia Geral Extraordinária: a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual
dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; b) Aprovar a alteração do
Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da
Companhia, cronologicamente, em razão: (i) da conversão de debêntures
mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da
Companhia aprovada na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 18 de
dezembro de 2017; (ii) da subscrição privada de ações da Companhia, dentro do limite
do capital autorizado; (iii) do exercício parcial das opções outorgadas em Reunião do
Conselho de Administração ocorrida em 11 de julho de 2019, no âmbito do Plano de
Outorga de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária ocorrida em 13 de maio de 2019, realizado pela Diretoria Executiva; e
(iv) do exercício parcial realizado das opções outorgadas em Reunião do Conselho de
Administração ocorrida em 22 de novembro de 2019, no âmbito do Plano de Outorga
de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária ocorrida em 12 de abril de 2017; c) Aprovar a alteração do Estatuto
Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros
que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, passando de 09 (nove)
para 05 (cinco) Conselheiros; d) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de
Compra de Ações ("Plano Incentivado 2020"), cujo objetivo é permitir que a
Companhia possa manter os serviços de seus profissionais-chave, oferecendo-lhes a
oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia; e) Aprovar o Plano de
Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia, cujo objetivo é reter e
incentivar o atual Diretor Presidente a perseguir metas de longo prazo em alinhamento
com os interesses da Companhia e dos acionistas, por meio de premiação a ser paga
preferencialmente em ações de emissão da Companhia; e f) Aprovar e consolidar o
Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia
e da diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de
Administração da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar, na
sede social da Companhia, na cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na Rodovia
Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J.
Mauerberg - Bairro Distrito Industrial - CEP 13.388-220, com 1 (uma) hora de
antecedência, além do documento de identidade, conforme o caso, comprovante da
respectiva participação acionária, expedido pela instituição escrituradora, ou,
relativamente aos acionistas participantes de custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente e,
se for o caso, instrumento de mandato, com firma reconhecida; devendo, todavia, o
comprovante de participação acionária ser antecipado à Companhia nos termos
constantes do Manual para Participação de Acionistas na Assembleia Geral. A
Companhia, com fundamento na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
comunica aos seus acionistas que a Administração da Companhia aproveitará o ensejo
para fazer um Pedido Público de Procuração na forma do normativo citado. A
Administração da Companhia vem solicitar a outorga de procurações para que seus
acionistas assegurem sua participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
de 30 de julho de 2020, podendo, caso queiram, votar favoravelmente,
desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias constantes na ordem do dia
deste Edital de Convocação. O Manual para participação de Acionistas nas Assembleias
Gerais contém as instruções para a outorga de procurações à Companhia. Os acionistas
poderão optar por outorgar procurações físicas para que advogado indicado pela
Companhia os representem no dia da Assembleia, conforme modelo de procuração
disponível no Manual para participação de Acionistas nas Assembleias Gerais. Será
possível outorgar procurações físicas e indicar o seu voto a partir de 30 de junho e até
25 de julho de 2020. Sem prejuízo de se fazer representar por outorga de procuração
física na referida Assembleia Geral, a Companhia informa que, nos termos da Instrução
CVM nº 481, conforme alterada pela Instrução CVM nº 594, instituiu sistema de voto
a distância, sendo que as cédulas de voto serão disponibilizadas na forma da referida
ICVM. Em atenção ao disposto na Instrução CVM n° 165, conforme alterada,
informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à
requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo
141, § 1º da Lei 6.404/76, conforme alterada. Encontram-se à disposição dos Senhores
Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores
(www.lupatech.com.br - link "Relações com Investidores"), bem como no site da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br): (i) o Relatório da Administração;
(ii) as Demonstrações Financeiras; (iii) o Parecer dos Auditores Independentes; (iv) a
Proposta de destinação do lucro líquido (Anexo 9-1-II); (v) formulário de
Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP, relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019; bem como (vi) Comentário dos Administradores sobre a
situação financeira da Companhia (Item 10 do Formulário de Referência); (vii) as
informações referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração,
do Conselho Fiscal e da Diretoria (Item 13 do Formulário de Referência); (viii) o Anexo
23, referente ao Pedido de Procuração; e (ix) o Manual para Participação nas
Assembleias, que contém todas as demais informações requeridas pelas Instruções
CVM nº 480/09 e 481/09, nos termos do parágrafo 3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76
e dos artigos 6º e 9º da Instrução CVM nº 481/09.

INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DA UECE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020/01
Objeto: Contratação De Empresa De Engenharia Para Realizar A Complementação Da
Reforma Das Instalações Elétricas Prediais - Projeto De Retrofit E Baixa Tensão, Nos Campi
Da FUNECE - (Itaperi - Fortaleza - FAFIDAM - Limoeiro Do Norte - e FECLESC - Quixadá).
Vencedor: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.501.407/0001-41, com valor global de R$
1.220.467,59 (um milhão, duzentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e
cinquenta e nove centavos). HOMOLOGO e ADJUDICO a licitação na forma da Lei nº
8.666/93. Fica convocado o adjudicatário desta Licitação, a comparecer no INSTITUTO DE
ESTUDOS PESQUISAS E PROJETOS DA UECE-IEPRO, na Rua Acapulco, nº 215, Itaperi,
Fortaleza-CE, para assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/93.
Fortaleza-CE, 8 de julho de 2020.
FRANCISCO DE ASSIS MOURA ARARIPE
Diretor-Presidente do IEPRO

KOTHE LOGÍSTICA LTDA
CNPJ/MF 04.972.349/0017-03
NIRE 21.900.584.138

ATO Nº 1, DE 13 DE ABRIL DE 2020
O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZÉM GERAL em ANEXO.
MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS
ANEXO
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZÉM GERAL
Declarações do Artigo 1º Decreto Lei 1.102/1903: CAPITAL SOCIAL: R$ R$
3.000.000,00. CAPACIDADE: A área para estocagem e movimentação de produtos acabados
é de 1.010,35m², a área de escritórios é de 17,50m², a capacidade de armazenagem é de
3.031,05 toneladas em área coberta. COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta
condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com
condições de uso imediato, segundo o laudo técnico aprovado pelo profissional
competente. SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a
quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no
regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico de vistoria. NATUREZA
E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O Armazém Geral se destina à guarda de
mercadorias gerais e secas, nacionais e/ou já nacionalizadas, inclusive medicamentos e
mercadorias perigosas, inflamáveis ou que necessitem de precaução especial, ficando a
sociedade responsável pela obtenção das licenças necessárias. EQUIPAMENTOS: Os
equipamentos do armazém são 2 empilhadeiras a combustão Still RC 44-25 C 4775 (triplex)
com capacidade de 2.500 KG, 2 empilhadeiras Still FM-X 17 NG com capacidade de 1.700
KG e 5 Transpaleteiras Manuais Still TX 25 com capacidade de 2.500 KG. SERVIÇOS:
Armazenagem, movimentação de entrada e saída de mercadorias, paletização de
mercadorias, embalagem e reembalagem de mercadorias, lonamento e deslonamento de
veículos, conferência de mercadorias, emissão de conhecimento de depósito e warrants.
Filial localizada na Rua Três, BR 135, Galpão 11, KM 6 e 7, ALM F, nº 01, Distrito Industrial,
São Luís - MA, CEP 65090- 280, inscrita no CNPJ sob o nº 04.972.349/0017-03 e registrada
na JUCEMA sob NIRE nº 21.900.584.138, como armazém geral, para tanto apresenta as
declarações descritas do artigo 1º do Decreto Lei 1.102/1903. São Luís/MA, 13/04/2020.
JUCEMA registro 03/07/2020 sob registro 20200463004 protocolo 200463004

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, nas quantidades e
especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local: 20/07/2020, às
8h15min (horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br (Licitação BB n° 823407)
e sessão de disputa às 8h30min do mesmo dia. O Edital e anexos poderão ser adquiridos
no site do Licitações-e ou na CPL da LIGA, na Av. Miguel Castro, 1355, Bairro Nossa
Senhora de Nazaré, Natal/RN, das 08h00 às 12h00 de segunda a sexta-feira. Informações:
Tel. (84) 4009-7402 e e-mail: licitacoes@liga.org.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, nas quantidades e
especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local: 20/07/2020, às 10h00
(horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br (Licitação BB n° 823421) e sessão
de disputa às 10h15min do mesmo dia. O Edital e anexos poderão ser adquirido no site do
Licitações-e ou na CPL da LIGA, na Av. Miguel Castro, 1355, Bairro Nossa Senhora de
Nazaré, Natal/RN, das 08h00 às 12h00 de segunda a sexta-feira. Informações: Tel. (84)
4009-7402 e e-mail: licitacoes@liga.org.br.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020071000109

Nº 131, sexta-feira, 10 de julho de 2020

Nova Odessa, 30 de junho de 2020
JOÃO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO
Presidente do Conselho de Administração
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

