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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

7. ALIENAÇÃO E DOAÇÃO DE BENS
7.1. A alienação de bens pertencentes ao IDSM será precedida de avaliação
de seu valor de mercado, efetuada por comissão inventariante indicada para este fim
pelo Diretor Geral ou a quem este delegar poderes.

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS
A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais mantida pela Sociedade
Mineira de Cultura sob CNPJ 17.178.195/0001-67, para fins do disposto no art. 21 da
Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, informa que foi (foram) registrado(s)
142 (cento e quarenta e dois) diploma(s) no período de 11/01/2021 a 25/01/2021, em
meio eletrônico intervalados entre os números 143008 a 143149. A relação dos diplomas
registrados poderá ser consultada no endereço https://www.pucminas.br/consultardiploma.

7.2. Só será permitida doação de bens integrantes do patrimônio próprio
do IDSM a órgão público ou entidades sem fins lucrativos de caráter educacional,
assistencial, ambientalista, cultural ou técnico científico, com autorização do Diretor
Geral da instituição.
7.3. Fica ressalvado que os bens adquiridos com verbas públicas e que não
integram o patrimônio próprio da instituição, deverão observar o que consta do termo
de contrato, aditivo ou convênio, para fins de alienação ou doação dos mesmos.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2021.
JOAQUIM GIOVANI MOL GUIMARÃES
Reitor

7.4. A alienação ou doação de bens integrantes do patrimônio do IDSM, cujo
valor contábil líquido exceda a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dependerá de prévia
autorização do Conselho de Administração.

SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 12/2020

7.5. Sendo aprovada pelo Diretor Geral do IDSM a alienação de bens
considerados inservíveis e sendo precedida de avaliação conforme o item 7.1 deste
regulamento, poderá ser celebrado contrato de dação em pagamento para fins de
efetiva prestação de serviços por terceiro interessado nos bens, sempre observado o
limite previsto no item 7.4.

O Serviço Social do Transporte - SEST torna público a homologação e
adjudicação da concorrência nº12/2020 cujo objeto é selecionar e contratar empresa para
aquisição de produtos odontológicos, em favor das empresas: Possatto & Possatto LTDA EPP/CNPJ: 72.150.550/0001-06, no valor de R$ 22.111,15, Dentária e Cirurgica Mercosul
CNPJ 01.753.549/0001-97 no valor de R$ 13.827,00 , Dental Maria LTDA CNPJ
09.222.369/0001-13 no valor de R$ 9.975,92, E.C. dos Santos Com. Eireli / CNPJ:
02.136.875/0001-25, Dental Med Sul Artigos Odont. LTDA CPJ: 02477571/0001-47 no valor
de R$ 3.527,20, Olimed Material Hospitalar Ltda CNPJ 03.033.589/0001-12 no valor de R$
8064,40, Dental Sul Produto Odonto. Eirelli EPP CNPJ 10.600.372/0001-02 no valor de R$
11.161,98.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Somente poderão prestar serviços e realizar obras para o IDSM, no caso
de empresas, aquelas que estiverem legalmente constituídas e regulares com suas
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, devendo ser exigido apresentação
das respectivas certidões
negativas de débitos antes da assinatura do contrato ou conforme previsto
nos editais respectivos.
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8.2. Salvo circunstância excepcional, devidamente justificada por escrito e
aprovada pelo Conselho de Administração, é vedada a aquisição de bens, e a
contratação de serviços de:

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2020
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT torna público a
homologação e adjudicação da concorrência nº15/2020 cujo objeto é selecionar e
contratar empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e higienização dos
telhados da Unidade B-73 do SEST SENAT Chapecó/SC, em favor da empresa: DESBRAVA
SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 14.278.989/0001-04, no valor de R$ 26.780,00

i. Dirigentes do Instituto Mamirauá e seus cônjuges, companheiros
e parentes colaterais ou afins até o terceiro grau;
ii. Empregados do Setor de Compras e seus cônjuges, companheiros
e parentes colaterais ou afins até terceiro grau;
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iii. Membros da Comissão de Seleção de Fornecedor e seus
cônjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins até terceiro grau; e

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 13/2020

iv. Pessoas jurídicas das quais os mencionados nos incisos
anteriores sejam controladores ou detenham mais de 10% (dez por cento) das
participações societárias.

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT torna público a
homologação e adjudicação da concorrência nº13/2020 cujo objeto é selecionar e
contratar empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de climatização e aparelhos de ar condicionado, para atender a Unidade do SEST SENAT de
Chapecó/SC - Unidade Nº 73 no período de 12 (doze) meses, mediante o menor preço por
lote., em favor da empresa: Adagil Climatização CNPJ 95.811.790/0001-00, no valor de R$
16.897,00.

8.3. Caberá ao Diretor Geral do IDSM a aprovação de procedimentos internos
que julgar necessários para a plena aplicação do presente regulamento.
8.4. Os casos omissos neste regulamento e as dúvidas em sua aplicação serão
decididos pela diretoria do IDSM.
8.5. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas todas as disposições anteriores.
Data da assinatura: 20 de dezembro de 2020.
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SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTESANTO ANDRE/SP

JOÃO VALSECCHI DO AMARAL
Diretor Geral do IDSM

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2021

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER

O SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte comunica aos
interessados que realizará concorrência para "Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de atividade de mensageiro motorizado (motoboy) para a Unidade
A42 situada na Rua Vereador José Nanci, nº 300 - Parque Jaçatuba - CEP: 09290-415 Santo André/SP conforme especificado em edital e seus anexos, mediante o regime
empreitada por menor preço global", cujo abertura dos envelopes contendo a
documentação e a proposta será no dia 12/03/2021, às 10h00min. Para retirada do edital
e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade SENAT - A42
- Santo André/SP, na Rua Vereador José Nanci, nº 300, Parque Jaçatuba, Santo André/SP,
das
09h00min
às
17h00min
ou
solicitar
por
e-mail
no
endereço:
licitacao.a042@sestsenat.org.br

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020
Homologo pelo presente aviso, para que surta os seus efeitos legais, o
julgamento da CPL, referente o citado Pregão, realizado em 05/10/2020, cujo objeto foi
Registro de preços de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Alta
Complexidade em Oncologia, conforme convênio nº 870032/2018, processo nº
25000.079639/2018-86, firmado entre o Ministério da Saúde e a Liga Norte
Riograndense Contra o Câncer, mantendo a Adjudicação exarada no Processo nº
15/2020 - CPL, em favor das Empresas: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA,
CNPJ: 32.150.633/0004-15, vencedora do lote 01, no valor de R$ 260.000,00 (Duzentos
e Sessenta mil reais); GDC DA SILVA COSTA-EIRELI-EPP, CNPJ: 09.721.729/0001-21,
vencedora do lote 2, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) e G. R. COMÉRCIO
DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, CNPJ: 29.245.128/0001-05, vencedora do lote
3, no valor de R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais).

MARIA MOMBELLI
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020
Homologo pelo presente aviso, para que surta seus efeitos legais, o
julgamento da CPL, referente o citado Pregão, realizado em 05/10/2020, cujo objeto foi
Registro de preços de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Alta
Complexidade em Oncologia, conforme convênio nº 870039/2018, processo nº
25000.079671/2018-61, firmado entre o Ministério da Saúde e a Liga Norte
Riograndense Contra o Câncer, mantendo a Adjudicação exarada no Processo nº
16/2020 - CPL, em favor das Empresas: KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 79.805.263/0001-28, vencedora do lote 1, no
valor de R$ 45.500,00 (Quarenta e cinco mil e quinhentos reais); LOTUS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 02.799.882/0001-22, vencedora do lote 03, no valor de R$
98.000,00 (Noventa e oito mil reais). Lote 2 fracassado.

Processo 500/2020 - OC 811000801002021OC00012
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam
público que se encontra aberta a licitação supra, destinada a contratação de empresa
especializada na Prestação de Serviços de Planejamento, Organização, Administração de
Feiras e Exposições com Locação de Móveis e Equipamentos para a Feira do Empreendedor
- Edição 2021, cujas especificações constam do termo de referência, a abertura está
marcada para o dia 02/03/2021 às 09:00 horas. O Edital da presente licitação encontra-se
disponível no portal do SEBRAE-SP (www.scf3.sebrae.com.br/portalcf).
Em, 12 de fevereiro de 2021
ROBSON KALLAI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020
Homologo pelo presente aviso, para que surta os seus efeitos legais, o
julgamento da CPL, referente o citado Pregão, realizado em 23/11/2020, cujo objeto foi
Registro de preços de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Alta
Complexidade em Oncologia, conforme convênio nº 876066/2018, processo nº
25000.079692/2018-87, firmado entre o Ministério da Saúde e a Liga Norte
Riograndense Contra o Câncer, mantendo a Adjudicação exarada no Processo nº
19/2020 - CPL, em favor das Empresas: MÓVEIS ANDRADE- IND E COM DE MÓVEIS
HOSPITALARES, CNPJ: 04.910.323/0001-73, vencedora do lote 1, no valor de R$
90.000,00 (Noventa mil reais); HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
HOSPITALARES, CNPJ: 11.192.559/0001-87, vencedora do lote 02, no valor de R$
10.000,00 (Dez mil reais).

Processo 551/2020 - OC 811000801002021OC00011
O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE-SP tornam
público que se encontra aberta a licitação supra, destinada a contratação de
empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de desinsetização, desratização,
descupinização, combate a formigas e escorpiões e limpeza de caixa d'agua para a
Sede, Escola de negócios, Escritórios Regionais e Pontos de Atendimento do SEBRAESP, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, e lotes descritos no
ANEXO LOCALIDADES, cujas especificações constam do termo de referência, a abertura
está marcada para o dia 04/03/2021 às 09:00 horas. O Edital da presente licitação
encontra-se disponível no portal do SEBRAE-SP (www.scf3.sebrae.com.br/portalcf).

Natal/RN, 9 de fevereiro de 2021
ROBERTO MAGNUS DUARTE SALES
Superintendente
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021021700098

Nº 31, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

Em, 12 de fevereiro de 2021
ROBSON KALLAI
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