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ambos, serem assinados por um fiel depositário do armazém e por sócio da empresa
depositária, podendo este último ser representado por procurador. 2.2. Prazo: 2.1.1. O
prazo de depósito será de 6 (seis) meses a contar da data da entrada da mercadoria no
armazém, podendo ser prorrogado livremente por acordo entre as partes. 2.2.2. Vencido o
prazo de depósito, a mercadoria reputar-se-á abandonada e o armazém geral dará aviso ao
depositante, marcando o prazo de 8 (oito) dias improrrogáveis para a retirada da
mercadoria, contra a entrega do recibo ou dos títulos emitidos; 2.2.3. Findo este prazo,
que correrá do dia em que o aviso for registrado no correio, o armazém geral mandará
vender a mercadoria por corretor ou leiloeiro, em leilão público, anunciado com
antecedência de três dias pelo menos, observando-se as disposições do art. 28, §§ 3º, 4º,
6º e 7º do decreto lei 1.102 de 1.903. 2.3. Seguro: 2.3.1. O Armazém fará em seu nome
seguro das mercadorias depositadas, e em caso de sinistro será indenizado pelo valor
declarado na apólice, tendo que ressarcir o depositante conforme preço de mercado na
data de sinistro. 2.4. Restrições Legais: 2.4.1. O Armazém não pode estabelecer preferência
entre os depositantes a respeito de qualquer serviço. 2.4.2. O Armazém não pode
emprestar ou fazer, por conta própria ou alheia, qualquer negociação sobre os títulos que
emitir. 2.5. Horário de funcionamento: 2.5.1. As mercadorias deverão ser manuseadas em
dias úteis no horário comercial das 8h00m às 17h00m. 2.6. Responsabilidade: 2.6.1. O
Armazém é responsável pela mercadoria depositada, obrigando-se ao ressarcimento
indenizatório caso ocorram danos inerentes à má conservação, manipulação e sinistro
ocorrido durante a vigência do contrato de armazenagem. 2.6.2. O direito de indenização
prescreve em 3 (três) meses, contados do dia em que a mercadoria foi ou devia ser
entregue. 2.7. Inadimplência: 2.7.1. O Armazém tem o direito de retenção para garantia do
pagamento das armazenagens e despesas com a conservação e com as operações,
benefícios e serviços prestados às mercadorias, a pedido do dono; dos adiantamentos
feitos com fretes e seguro, e das comissões e juros, quando as mercadorias lhes tenham
sido remetidas em consignação. 2.7.2. O Inadimplemento do pagamento da armazenagem
ou serviços acarretará o vencimento antecipado do prazo de depósito e se adotarão os
procedimentos previstos nos itens 2.2.2. e 2.2.3. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 3.1. Não haverá
sala de vendas públicas na unidade armazenadora. 3.2. Os seguros e emissões, circulação
e extinção dos títulos emitidos pela empresa, bem como os casos omissos neste
regulamento, serão regidos pelas disposições do Decreto Federal 1.102 de 21/11/1903.

TARIFA REMUNERATÓRIA

. Serviço Descrição Base de cálculo Tarifa
R$

. Armazenagem armazenagem por período
de 30 dias ou fração.

tonelada 54,60

. m² 49,14

. Seguro seguro contra danos às
mercadorias (período de 15 dias)

"ad valorem" 0,20%

. Movimentação mercadoria paletizada tonelada 35,15

. mercadoria não paletizada m³ 75,92

. tonelada 70,13

. Paletização paletização de mercadorias m³ 13,50

. tonelada 30,00

. Outros serviços embalagem ou reebalagem por milheiro 780,00

. lonamento e deslonamento de veículos por milheiro 115,00

. valores extraordinários a serem cobrados para operações realizadas fora do
expediente de funcionamento (08h00m às 17h00m de segunda a sexta feira)
. conferência conferência de mercadorias hora 23,20
. movimentação operação de empilhadeira hora 25,40

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021

Processo Administrativo Nº 13/2021
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma

do Hospital Dr. Luiz Antonio, para montagem de sistema de prevenção e combate a
incêndio, por meio do contrato de repasse de nº 759116/2011, celebrado entre o
Ministério da Saúde representado pela Caixa Econômica Federal e a LIGA. Processo
Administrativo nº 025651/2011-MS. Dia, Hora e Local: 17/05/2021, às 13h30min (horário
local), na Sede da Superintendência da LIGA, situada na Av. Miguel Castro, nº 1355, Bairro
Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelo e-
mail: licitacoes@liga.org.br e no endereço
https://ligacontraocancer.com.br/sobre/licitacoes/

Natal-RN, 23 de abril de 2021.
RICARDO JOSÉ CURIOSO DA SILVA

Presidente da Comissão de Licitação

NORTE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 12.300.288/0001-07

NIRE 53.30001164-8

EDITAL DE ADIAMENTO E CONVOCAÇÃO
68ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Norte Energia S.A. ("Companhia") informa o adiamento da 68ª Assembleia Geral
Extraordinária ("68ª AGE"), que ocorreria no dia 28 de abril de 2021, às 10h, conforme Edital de
Convocação publicado nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro de 2021 no Diário Oficial da União e nos
dias 9, 10 e 11 de fevereiro de 2021 no jornal Valor Econômico, edição nacional, ficando os
Senhores Acionistas da Companhia convocados para se reunirem na 68ª AGE no dia 9 de junho
de 2021, às 10:30, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de Brasília, Distrito
Federal, no Setor de Edifícios Públicos Sul SEPS Quadra 702/902, Conjunto B, Bloco B, 3º Andar,
Edifício General Alencastro, Asa Sul, CEP: 70390-025, e digital, via plataforma Webex, nos
termos do artigo 21-C da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada pela Instrução CVM
nº 622/2020, sendo mantida a mesma ordem do dia, que consiste na Alteração do Estatuto
Social da Norte Energia, visando: a) modificar o procedimento de recrutamento e seleção dos
Diretores; e b) extinguir a Diretoria de Produção e Implantação e criar a Diretoria de Operação
e Manutenção. Os Acionistas que tiverem interesse em participar da assembleia de forma
digital deverão manifestar tal interesse e enviar os documentos e comprovantes aplicáveis, até
o dia 7 de junho de 2021, mediante envio de e-mail para o seguinte endereço eletrônico:
governanca@norteenergiasa.com.br, caso contrário não estarão aptos à participação pela via
digital. O Manual de Participação em Assembleia da Norte Energia responsável por detalhar as
regras e os procedimentos a serem seguidos para que os Acionistas possam participar e exercer
seu direito de voto, incluindo informações para acesso e utilização da plataforma digital está
disponível no seguinte endereço eletrônico: www.norteenergiasa.com.br/pt-br/ri. Por fim, em
cumprimento ao disposto no artigo 6º e seguintes da ICVM 481, estão disponíveis aos
acionistas na internet, na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e na
página da Companhia (www.norteenergiasa.com.br/pt-br/ri), cópia de todos os documentos
relativos à ordem do dia, bem como as informações necessárias para participação e exercício
do voto na AGE híbrida, conforme previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Brasília, 21 de abril de 2021.
PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA JATOBÁ

Presidente do Conselho de Administração

OPET ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO TÉCNICO LTDA
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

Mantenedora: OPET - ORGANIZACAO PARANAENSE DE ENSINO TECNICO LTDA (CNPJ:
75.118.406/0001-72), Mantida: UNIOPET- Centro Universitário Opet.

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 258 (duzentos
e cinquenta e oito) diplomas no período de 08/04/2021 a 12/04/2021, nos seguintes livros
de registro e sequências numéricas: Livro 0006 - Opet - registros de nº 0001/21 a 0167/21;
Livro 0007 - Opet - registros de nº 0168/21 a 0255/21. A relação dos diplomas registrados
poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
https://www.opet.com.br/uniopet/registrodiplomas.-Curitiba, 08 de abril de 2021

ADRIANA V. KARAM KOLESKI
Reitora

PARAGUASSU VEÍCULOS S.A.
CNPJ n. 14.017.677/0001-47

NIRE 29300008893

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

O Diretor abaixo assinado da Paraguassu Veículos S.A. ("Companhia") convoca
os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária Digital, a se realizar no dia 29/04/2021, às 10 h, mediante plataforma de
videoconferência cujo link para participação será enviado por e-mail a todos os acionistas,
até o dia anterior à realização do conclave, com a seguinte ordem do dia: 1) em
Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em
31.12.2020; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo e a
distribuição de dividendos; e (c) eleger os administradores e fixar-lhes a remuneração; e 2)
em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre o aumento do capital social da
Companhia, mediante capitalização de reservas, com a correspondente alteração do
Estatuto Social. A apresentação de documentos de identidade será dispensada, salvo no
caso de representação por advogados. Para enviar procurações ou documentos, ou solicitar
informações relativas à Assembleia, os acionistas deverão utilizar o e-mail
ubiratan@paraguassuveiculos.com.br.

Feira de Santana, 16 de abril de 2021.
DIEGO GONZALEZ FRAIZ MEDEIROS

Diretor

PETROL INDUSTRIAL S/A
C.N.P.J. 15.187.776/0001-30

NIRE: 29300010481

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em AGOE, a
ser realizada na sede social, à Via Periférica I, nº 5.071 - Centro Industrial de Aratú, Simões
Filho/BA., no dia 30/04/2021, às 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: I - AGO: (a) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras e demais
documentos que integram o Balanço Patrimonial relativo ao Exercício Social findo em
31.12.2020. II - AGE: (a) Análise da atual situação da Empresa e possíveis alterações
consequentes; (b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Simões Filho/Ba.,
20/04/2021. Engº

CÉLIO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Presidente

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO
ESTADO DO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2021

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins - SEBRAE/TO,
através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos
interessados, que, em sua SEDE na Quadra 102 Norte, Av. LO-04, nº 01, Plano Diretor
Norte, em Palmas/TO, realizará Licitação com base no Regulamento de Licitações e
Contratos do Sistema SEBRAE na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021 - Tipo:
MENOR VALOR GLOBAL - Dia: 06/05/2021, Horário: 09h30 - Objeto: Registro de Preços
para a aquisição, sob demanda, de 03 (três) veículos automotores novos (zero quilômetro),
tipo camionete, a fim de atender as demandas do SEBRAE/TO. Edital disponível no Portal
https://www.scf3.sebrae.com.br/portalcf ou na Comissão Permanente de Licitação, das 08h
às 12h e das 14h às 18h no Canal do Fornecedor ou no telefone (63) 3219-3385.

Palmas/TO, 23 de abril de 2021.
LUDMILA SANTANA BARBOSA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2021

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins - SEBRAE/TO,
através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos
interessados, que, em sua SEDE na Quadra 102 Norte, Av. LO-04, nº 01, Plano Diretor
Norte, em Palmas/TO, realizará Licitação com base no Regulamento de Licitações e
Contratos do Sistema SEBRAE na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2021 - Tipo:
MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE - Dia: 07/05/2021, Horário: 09h30min - Objeto:
Contratação, SOB DEMANDA, de empresa especializada para prestação de serviços gráficos
para atender as necessidades do SEBRAE/TO. Edital disponível no Portal
https://www.scf3.sebrae.com.br/portalcf ou na Comissão Permanente de Licitação, das 08h
às 12h e das 14h às 18h, e, quaisquer esclarecimentos no Canal do Fornecedor ou no
telefone (63) 3219-3385.

Palmas/TO, 23 de abril de 2021.
LUDMILA SANTANA BARBOSA

Pregoeira
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