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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021

Convênio nº 900692/2020.

A Superintendente de Administração e Finanças do IMIP, no uso de suas
atribuições HOMOLOGA, consoante Lei nº. 10.520 de 17/07/2012. Decreto nº. 5.450 de
31/05/2005 e considerando o que consta nos autos do processo e da ata de sessão pública
do presente Certame para todos os efeitos legais. Tendo o seguinte resultado de
julgamento de licitação:

Lote 01 - Empresa: NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 14.365.637/0001-96, no valor de R$
110.112,00.

Lote 02 - Empresa: MEDICAL CIRÚRGICA LTDA EPP, CNPJ: 60.683.786/0001-10,
no valor de R$ 125.993,00.

Lote 03 - Empresa: LONDRIMEDI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:
32.593.430/0001-50, no valor de R$ 1.900,00.

Recife, 29 de abril de 2021
MARIA SILVIA FIGUEIRA VIDON

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 1/2021

Convênio nº 882491/2019.
A Superintendente de Administração e Finanças do IMIP, no uso de suas

atribuições HOMOLOGA e considerando o que consta nos autos da Cotação, para todos os
efeitos legais. Tendo o seguinte resultado de julgamento de licitação: o Sr. DANILO
BARBOZA MAGLIANO - CPF: 049.869.724-05 apresentou proposta no valor de R$
4.000,00.

Recife, 29 de abril de 2021
MARIA SILVIA FIGUEIRA VIDON

INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICINA DE REABILITACAO LTDA
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

O Centro Universitário IBMR mantido pelo Instituto Brasileiro de Medicina e
Reabilitação LTDA sob CNPJ 42.365.445/0001-15 com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ,
na Avenida das Américas n° 2603, no bairro Barra da Tijuca. Por 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 mil e seis diplomas do dia 27 de janeiro de 2021 ao dia 23
de março de 2021, nos seguintes livros de registro: livro 10 com as sequências numéricas
8338 ao número 8792 e livro 11 com as sequências numéricas 8793 ao número 9343. A
relação dos diplomas registrados poderá ser consultada no sitio www.ibmr.br.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.
GERMANO ANDRÉ DOEDERLEIN SCHWARTZ

Reitor

ITAKAIU AGROPASTORIL SA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia
Virtual Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 12 de maio de 2021, às
10h 30min, mediante Vídeo Conferência, na plataforma Google Meet, no link:
https://meet.google.com/vay-swjz-knv, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: I - Prestação de 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; III - Alteração do nome de fantasia da
filial inscrita no CNPJ nº 01.542.240/0002-61 de Jorlan Caminhões para Jorlan Lago das
Rosas Lanternagem; IV - Baixa da Filial inscrita no CNPJ nº 01.542.240/0011-52 que se
encontra inativa; 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
AGOE. 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.

Brasília, 27 de maio de 2021.
ORLANDO CARLOS DA SILVA JÚNIOR

Presidente
LUÍS FERNANDO MACHADO E SILVA

Vice-Presidente.

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
R E T I F I C AÇ ÃO

No Aviso de homologação do Pregão Eletrônico 03/2021, publicado no DOU ,
edição do dia 26/02/2021, Seção 3, páginas 233, onde se lê: Homologo pelo presente
aviso, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da CPL, referente o citado
Pregão, realizado em 12/12/2021, LEIA-SE: Homologo pelo presente aviso, para que surta
os seus efeitos legais, o julgamento da CPL, referente o citado Pregão, realizado em
12/02/2021.

MICROSENS S/A
CNPJ/MF n° 78.126.950/0001-54

NIRE 41300296022

ATA DE ASSEMBLÉIA

ATA DA AGO - Realizada Em 22/04/2021 - Em 22/04/2021, 9h, na sede da
Companhia. 2. Mesa: Presidente - Sr. José Roberto de Oliveira; e Secretário - Sr. Luciano
Tercilio Biz. 4. Presença: Presentes 100% do capital social e diretores da Companhia.
Deliberações aprovadas por unanimidade: (a) Aprovação do Relatório Anual da Diretoria;
Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Destinação do Lucro Líquido de R$
4.500.000,00: 5% para reserva legal (R$ 225.000,00); 50% em dividendos obrigatórios (R$
2.250.000,00), em razão das cotas, efetuados em até 60 dias; restante (R$ 2.250.000,00)
para reserva de investimentos/projetos da Companhia. Encerramento: Nada mais. O
presente é extrato da Ata lavrada em livro próprio. JUCEPAR nº 20212553895.

Em, 27 de abril de 2021.
LUCIANO TERCILIO BIZ

Secretário da Mesa

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

OCS INVESTIMENTOS SA
CNPJ/MF 00.791.919/0001-40

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 12 de maio de 2021, às
16h30min, mediante Vídeo Conferência, na plataforma Google Meet, no link:
https://meet.google.com/ups-bvoz-zwv, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I -
Prestação de 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.

Brasília, 27 de maio de 2021.
ORLANDO CARLOS DA SILVA JÚNIOR

Presidente

LUÍS FERNANDO MACHADO E SILVA
Vice-Presidente

REGINA MARIA MACHADO E SILVA
Vice-Presidente


