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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021- UASG 927142

Republicação

A FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ torna público a realização da seguinte licitação:
Processo FSA nº 057/2021 - Pregão eletrônico nº 003/2021- UASG 927142 - FUNDAÇ ÃO
SANTO ANDRÉ; OBJETO: aquisição de material elétrico; SESSÃO PÚBLICA em 16/04/2021 às
10h00 no Portal de Compras do Governo Federal - sítio eletrônico:
www.comprasgovernamentais.gov.br ; Entrega das propostas a partir de 05/04/2021; Edital
disponível no site compras governamentais, bem como em <http://licitacoes.fsa.br>,
podendo também ser solicitado por e-mail (compras@fsa.br) ou obtido pessoalmente.

RODRIGO CUTRI
Reitor

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 296/2021

Objeto: Aquisição de Freezer Horizontal, para atender a demanda do Programa
de Monitoramento e de Avaliação Ecológica e Saúde de Animais Marinhos no Estado do
Paraná (ProMar/PR). Acolhimento Propostas: 15/04/2021, até às 09:00 min. Data do
Pregão: 15/04/2021 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.

JULIANE MOREIRA BATISTA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1878/2020

Objeto: Fornecimento de Peixe Congelado, para atender a demanda do
Programa de Monitoramento e de Avaliação Ecológica e Saúde de Animais Marinhos no
Estado do Paraná (ProMar/PR). Acolhimento Propostas: 15/04/2021, até às 09:00 min. Data
do Pregão: 15/04/2021 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.

JULIANE MOREIRA BATISTA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1870/2020

Objeto: Aquisição de Feno, para atender a demanda do Hospital Veterinário.
Acolhimento Propostas: 15/04/2021, até às 09:00 min. Data do Pregão: 15/04/2021 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.

JULIANE MOREIRA BATISTA
Pregoeira

HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECÍLIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Hospital e Maternidade de Santa Cecília (HMSC), CNPJ:
85.997.872/0001-29, Luiz Carlos Costa Moreira, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas. resolve: Convocar Assembleia Geral ordinária todos os sócios do HMSC para
eleição de membros da diretoria do Biênio 2021/2023, para que no dia 05 de maio de
2021 a partir das 14:00 horas, será realizado de forma on-line, devido as restrições
sanitárias. O link para aceso será disponibilizado aos interessados que assim solicitarem por
e-mail hospitalstac@gmail.com. A Assembleia iniciar-se-á e deliberará em 1ª convocação,
às 14:00 horas, com a metade mais um dos associados em pleno gozo de seus direitos.
Não obtido quorum em 1ª convocação, a Assembleia deliberará em 2ª convocação 1 (uma)
hora após, com qualquer número de associados presentes, deliberando sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:1º Prestação de conta Biênio 2019 á 2021. 2ºEleição diretoria Biênio
2021/2023.

Santa Cecília, 31 de março de 2021.
LUIZ CARLOS COSTA MOREIRA

INSTITUTO NACIONAL DAS EMPRESAS DE PREPARAÇÃO DE
SUCATA NÃO FERROSA E DE FERRO E AÇO

CNPJ. 46.549.614/0001-28

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, nos termos que dispõem os artigos 35, alínea "c" e 44 a
47 do Estatuto Social, ficam convocados, todos os associados para participarem da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada de forma virtual/remota e/ou presencial, dia 11
de maio de 2021, às 18h em primeira convocação, sito à sede social na Rua Rui Barbosa,
95 - 5º andar - Conj. 52 - Bela Vista - São Paulo - SP, a fim de deliberar a seguinte ordem
do dia: a) Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho
Fiscal, para o quadriênio de 2021/2025; b) Deliberação e aprovação da vigência de
mandatos. Os documentos que identificam os candidatos que compõem as chapas inscritas
deverão ser entregues na Secretaria do Instituto de segunda a quarta-feira, no horário das
10h às 17h, na forma do artigo 56 do Estatuto, até o dia 20 de abril de 2021, cabendo à
Junta Eleitoral a divulgação da relação de candidatos e respectivas plataformas de trabalho.
Não havendo número legal para instalação dos trabalhos em primeira convocação a
Assembleia será realizada em segunda convocação após 30 (trinta) minutos no mesmo dia
e local, com qualquer número de participantes.

São Paulo, 30 de março de 2021.
CLINEU NUNES ALVARENGA

Presidente do Instituto

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 08/2020. Convênio 895570/2019 - Processo nº
25000.212496/2019-10. Órgão Gerenciador: Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Situada a
Av. Miguel Castro, 1355, Bairro Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP. 59062-000, tel: (84)
4009-7402, e-mail: licitacoes@liga.org.br. Preço Registrado: LOTE 01 - Equipamento: Sistema de
Unitarização de Medicamentos, marca OPUSPAC, modelo OPUS 30E+3A, no valor de R$
115.000,00 (cento e quinze mil reais). Empresa: OPUSPAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
LTDA, CNPJ: 10.780.790/0001-29. LOTE 04 - Equipamento: Ventilador Pulmonar Adulto / Pediátrico
/ Neonatal, marca INTERMED, modelo IX5, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Empresa:
INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 49.520.521/0001-69. Vigência: doze
meses a contar da publicação. A Ata de Registro de Preços supracitada, na íntegra, encontra-se a
disposição dos interessados no site: https://ligacontraocancer.com.br/sobre/licitacoes/

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 27/2020. Contratante: Caixa
de Assistência dos Profissionais do CREA/RO. Contratada: MADEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA
E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Objeto: prorrogação por mais 6 (seis) meses o prazo de
vigência do contrato. Vigência: 28/03/2021 a 27/09/2022. Data de assinatura: 22 de março
de 2021. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A
CIÊNCIA E A CULTURA - REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

EDITAL Nº 2/2021

PROJETO 914BRZ5017
Publicação de 01 perfil para contratação de profissional na área de

comunicação do (011).lab cuja vaga está disponível na página da UNESCO,
http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/ Os interessados e as interessadas deverão enviar
o currículo no modelo padrão do dia 05/04/2021 a 09/04/2021 no endereço de e-mail:
011.lab@prefeitura.sp.gov.br Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de
22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da
Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou
indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos
projetos de cooperação técnica internacional.

VITOR CIPRIANO DE FAZIO
Coordenador de Processos de Inovação

e Mudança Organizacional

EDITAL Nº 3/2021

PROJETO 914BRZ5017
Publicação de 01 perfil para contratação de profissional na área de design

gráfico do (011).lab cuja vaga está disponível na página da UNESCO,
http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/ Os interessados e as interessadas deverão enviar
o currículo no modelo padrão do dia 05/04/2021 a 09/04/2021 no endereço de e-mail:
011.lab@prefeitura.sp.gov.br Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de
22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da
Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou
indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos
projetos de cooperação técnica internacional.

VITOR CIPRIANO DE FAZIO
Coordenador de Processos de Inovação

e Mudança Organizacional

EDITAL Nº 21/2021

PROJETO 914BRZ1071
Publicação de 01 perfil para contratação de profissional(is) na(s) área(s) de

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, cuja(s) 2 vaga(s) está(ão) disponível(is) na
página da UNESCO, www.brasilia.unesco.org./vagasprojetos e na página do FNDE,
http://www.fnde.gov.br/gestao-de-pessoas/selecao-de-consultores. Os interessados
deverão enviar o CV do dia 05/04/2021 até o dia 12/04/2021 no e-mail:
CCOPI@fnde.gov.br. Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é
vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública
Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como
empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação
técnica internacional.

MARCELO LOPES DA PONTE
Diretor Nacional do Projeto de

Cooperação Técnica Internacional.

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro-PSB,
CONVOCA, com base nos termos da alínea "b" do art. 28 do Estatuto Partidário, os
membros do Diretório Nacional do Partido, para participar de reunião do referido órgão do
PSB, que será realizado Virtualmente, às 14 horas do dia 10 de Abril fluente, para discutir
e deliberar sobre o seguinte temário: 1) Discussão sobre a Autorreforma do PSB; 2)
Conjuntura Política Nacional. Encareço a confirmação da sua ilustre presença com a
brevidade possível, pelo e-mail: csiqueira@psbnacional.org.br. Saudações Socialistas.

Brasília - DF, 29 de março de 2021
CARLOS SIQUEIRA

REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 61.584.140/0001-49 - NIRE 31.300.117.952 - Código CVM nº 00139-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A SER REALIZADA EM 28/04/2021

A Administração da REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações
de capital aberto, com sede na Cidade de Cataguases - MG, na Praça Rui Barbosa, nº
80 (parte), Centro, CEP 36770-901 ("Companhia"), vem, nos termos do art. 124, da Lei
nº 6.404/1976 ("Lei das S.A.") e à Instrução CVM nº 481/2009, convocar os acionistas
da Companhia para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária
("Assembleia") a se realizar, em primeira convocação, no dia 28/04/2021, às 09h, de
forma exclusivamente digital, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte
ordem do dia: a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31/12/2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício social findo em 31/12/2020; b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar
a remuneração anual global dos administradores da Companhia. Os Acionistas poderão
participar da Assembleia (i) votando a distância nas matérias objeto da ordem do dia,
por meio do envio do boletim de voto a distância ("BVD"); e (ii) via Plataforma Digital,
pessoalmente ou, se for o caso, por seus representantes legais ou procuradores, caso
em que poderão (a) participar das Assembleias, tendo ou não enviado o BVD, ou (b)
participar e votar nas Assembleias, observando-se que, quanto ao acionista que já
tenha enviado o BVD e que, caso queira, vote nas Assembleias, todas as instruções de
voto recebidas por meio do BVD para aquele acionista, identificado por meio do
número de sua inscrição no CPF ou no CNPJ, devem ser desconsideradas. Para
participarem virtualmente da Assembleia por meio da Plataforma Digital, os acionistas
deverão enviar solicitação à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico
ri@energisa.com.br, até às 09h do dia 26/04/2021. A solicitação deverá estar
acompanhada da identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal
ou procurador constituído que comparecerá às Assembleias, incluindo os nomes
completos e os CPF ou CNPJ (conforme o caso), além de e-mail e telefone para
contato, bem como cópia simples dos documentos solicitados nesse edital. Observando
o disposto no art. 126 da Lei das S.A. e do item 12.2 do Formulário de Referência,


