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Nº 122, quinta-feira, 30 de junho de 2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021

AVISO
REGISTRO DE DIPLOMA

Homologo pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento
da CPL, referente o citado Pregão, realizado em 17/01/2022, cujo objeto foi Registro de Preços
de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Alta Complexidade em Oncologia,
conforme convênio nº 870042/2018, processo nº 25000.079697/2018-18, firmado entre o
Ministério da Saúde e a LIGA, mantendo a Adjudicação exarada no Processo nº 26/2021, em
favor das Empresas: R. C. Móveis Ltda., CNPJ: 02.377.937/0001-06, vencedora do lote 1 no
valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); ALFAMED Sistemas Médicos Ltda., CNPJ:
11.405.384/0001-49, vencedora do lote 2 no valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais);
CONKAST Equipamentos Tecnologicos Ltda-ME., CNPJ: 06.127.890/0001-83, vencedora do lote
3 no valor de R$ 4.999,99 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos).

Mantenedora: FUNDAÇÃO SÃO PAULO / CNPJ: 60.990.751/0001-24
Mantida: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 772 (Setecentos
e setenta e dois) diplomas no dia 30/05/2022, na sequência dos números de registro dos
diplomas de 103135 até 103907, com Identificação do livro de registro nº 004. A relação
dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://www.pucsp.br
PROFA. DRA. MARIA AMALIA PIE ABIB ANDERY
Reitora

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021

FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA

Homologo pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento
da CPL, referente o citado Pregão, realizado em 17/01/2022, cujo objeto foi Registro de Preços
de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Alta Complexidade em Oncologia,
conforme convênio nº 918404/2021, processo nº 25000.159974/2021-62, firmado entre o
Ministério da Saúde e a LIGA, mantendo a Adjudicação exarada no Processo nº 31/2021, em
favor das Empresas: Nordeste Medical, Representação, Importação e Exportação de Produtos
Hospitalares Ltda., CNPJ: 20.782.880/0001-02, vencedora do lote 1 no valor de R$ 18.699,98
(dezoito mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos); WEM Equipamentos
Eletrônicos Ltda., CNPJ: 54.611.678/0001-30, Vencedora do lote 2 no valor de R$ 49.650,00
(quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais).

AVISO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES
EDITAL Nº 023/2022
A Fundação Delfim Mendes Silveira - FDMS, inscrita no CNPJ sob o nº
03.703.102/0001-61, torna público para conhecimento dos interessados que às 09h00min
do dia 08/07/2022 será realizada a abertura das propostas da Seleção Pública de
Fornecedores, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por
LOTE, através do site www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº 946889), com objetivo de
Aquisição de Crachás e Etiquetas para Impressoras, com entrega única, para atender às
demandas do Convênio 14/2017, para a atender COORTE de 1982, vinculado ao Projeto
COORTES da Universidade Federal de Pelotas - UFPel, apoiado pela Fundação Delfim
Mendes Silveira - FDMS. A íntegra do edital deste instrumento convocatório poderá ser
obtida no formato PDF nos sites: fundacoesufpel.com.br e portal.ufpel.edu.br.

Natal/RN, 27 de junho de 2022
ROBERTO MAGNUS DUARTE SALES
Superintendente
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2022

CÉSAR DALMOLIN BERGOLI
Diretor-Presidente

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 14/2022
Objeto: Registro de preços de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Alta
Complexidade em Oncologia, conforme convênio nº 915615/2021, processo nº 25000.
127365/2021-44, firmado entre o Ministério da Saúde e a LIGA, nas quantidades e
especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local: 15/07/2022, às 14h15min
(horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br (Licitação BB n° 947071) e sessão de
disputa às 14h30min 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. Informações: Tel. (84) 4009-7402, e-mail:
licitacoes@liga.org.br

GIROTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EIRELI
COMUNICADO
A EMPRESA GIROTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EIRELI, CNPJ N°
35.039.561/0001-89 da conhecimento que solicitou à Confederação Nacional da Indústria CNI pesquisa em âmbito nacional para emissão de Atestado de Produtor e Fornecedor
Exclusivo do bem industrial Biblioteca Móvel Dobrável Compacta denominada GIROTECA
cujo NCM é 9403.60.00.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2022

São Luís-MA, 29 de junho de 2022.
RAIMUNDO KLEBER CASTRO SANTOS
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 15/2022
Objeto: Registro de preços de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Alta
Complexidade em Oncologia, conforme convênio nº 898207/2020, processo nº 25000.
053121/2020-37, firmado entre o Ministério da Saúde e a LIGA, nas quantidades e
especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local: 15/07/2022, às 15h15min
(horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br (Licitação BB n° 947065) e sessão de
disputa às 15h30min 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. Informações: Tel. (84) 4009-7402, e-mail:
licitacoes@liga.org.br

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A
AGRICULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 093-2022
Contratação de pessoa jurídica especializada em assessoria técnica contínua no âmbito do
Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - Projeto Paulo Freire, para
promoção de ações estratégicas de Assessoria técnica a Rede de Agricultores/as
Agroecológicos/as e Solidários de Sobral - Estruturação, formalização e registro,
fortalecimento dos mercados territoriais ligados a Rede de Feiras Agroecológica e Solidária
do Ceará (Feiras agroecológicas municipais e distritais e Quiosque Agroecológico),
Aquisição de embalagens e impressões de rótulos para os produtos agroecológicos dos/as
agricultores, Criação de um Fundo Rotativo Agroecológico e Solidário para a Rede de
Agricultores/as Agroecológicos/as e Solidários/as do Território de Sobral para beneficiários
do Projeto Paulo Freire localizados na região de Sobral I. DATA: 19/07/2022. HORA: 15:00
h (horário de Brasília). LOCAL: Representação do IICA no Brasil, SHIS, QI 05, chácara 16,
Lago Sul, BRASILIA / DF, CEP 71600-530. Os interessados poderão obter o Edital acessando
a Internet, no site: https://iica.int/pt/node/76

Natal/RN, 28 de junho de 2022
ERIBERTO MATIAS S. DE ARAÚJO
Pregoeiro

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instrumento: extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº 17/2021. CONTRATANTE:
Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA RO. CONTRATADA: TALIA CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. OBJETO: o promover a prorrogação do prazo de vigência do
Contrato Administrativo nº. 17/2021, oriundo do Processo Administrativo Eletrônico nº.
SD.0190/2019, cujo objeto consiste na execução, sob o regime de empreitada por preço
global, de obra de adequação e reforma da fachada e da calçada de acesso do edifício
Sede da CONTRATANTE. PRAZO DE VIGENCIA: Fica estabelecida entre as partes a
prorrogação do prazo de vigência do contrato em referência por mais 70 (noventa) dias,
com marco inicial retroativo ao dia 8 de março de 2022, mantendo as condições
estabelecidas no contrato inicial e seu primeiro aditivo, não abrangidas neste instrumento,
prazo este suficiente para os 45 (quarenta e cinco) dias de execução do restante do
contrato, sem alteração do valor ora praticado. VALOR DO OCNTRATO: O valor total deste
contrato consiste em R$ 69.997,14 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais
e quatorze centavos), especificado de acordo com a planilha integrante da proposta de
preços apresentada pela CONTRATADA. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de março de
2022. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

MAXIMILIANO SAUDADES
Administrador do IICA no Brasil
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 91-2022
Contratação de pessoa jurídica especializada em assessoria técnica contínua no âmbito do
Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - Projeto Paulo Freire, para
promoção de ações estratégicas de sustentabilidade para que posam garantir o
acompanhamento das pendências envolvendo a prestação de contas de 59 (cinquenta e
nove) planos produtivos; acompanhamento a 318 famílias em quatro atividades produtivas
suinocultura, avicultura, apicultura e ovinocultura, apoio técnico para a organização da
produção, implementação de ações de suporte forrageira e comercialização. Todas as
ações com beneficiários do Projeto localizados na região do Cariri Oeste. DATA:
19/07/2022. HORA: 09:00 h (horário de Brasília). LOCAL: Representação do IICA no Brasil.
SHIS, QI 05, chácara 16, Lago Sul, BRASILIA / DF, CEP 71600-530. Os interessados poderão
obter o Edital acessando a Internet, no site: https://iica.int/pt/node/76

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Homologo pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento
da CPL, referente o citado Pregão, realizado em 14/01/2022, cujo objeto foi Registro de Preços
de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Alta Complexidade em Oncologia,
conforme convênio nº 848584/2017, processo nº 25000.095415/2017-31, firmado entre o
Ministério da Saúde e a LIGA, mantendo a Adjudicação exarada no Processo nº 22/2021, em
favor da Empresa: DRAGER Indústria e Comércio Ltda., CNPJ: 02.535.707/0001-28, vencedora
do lote 1 no valor de R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais). Lotes Fracassados:
2, 3 e 4.

Instrumento: extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 38/2021. CONTRATANTE:
Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA RO. CONTRATADA: MADEIRA SERVIÇOS DE
LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. OBJETO: promover a repactuação do valor do
Contrato Administrativo nº. 38/2021, oriundo do Processo Administrativo Eletrônico nº.
SD.0312- 2019, cujo objeto consiste na prestação de serviços de limpeza, do prédio (área
interna) com fornecimento de equipamentos SEM FORNECIMENTO de materiais e Serviço
de roçagem, conservação e limpeza da área verde (área externa) com fornecimento de
equipamentos SEM FORNECIMENTO de materiais, para atender às necessidades da sede da
CONTRATANTE. PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência que será de 12 (doze) meses,
contados da data do recebimento da primeira ordem de serviço, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta)
meses. DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 05 de abril de 2022. Valor total do contrato: Em
decorrência dos efeitos decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 da
categoria, na contratação em questão, repactua-se o contrato em referência, com efeitos
financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2022, data em que teve início a majoração dos
custos, passando seu valor mensal de R$ 4.104,01 (quatro mil, cento e quatro reais e um
centavo), para R$ 4.544,74 (quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e
quatro centavos), perfazendo um reajuste na ordem aproximada de 10,74% (dez inteiros e
setenta e quatro centésimos por cento)Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021

AVISO DE SUSPENSÃO

Homologo pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento
da CPL, referente o citado Pregão, realizado em 14/01/2022, cujo objeto foi Registro de Preços
de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Alta Complexidade em Oncologia,
conforme convênio nº 870047/2018, processo nº 25000.079821/2018-37, firmado entre o
Ministério da Saúde e a LIGA, mantendo a Adjudicação exarada no Processo nº 23/2021, em
favor das Empresas: TARCAL Comércio de Máquinas, Aparelhos e Equip. Eireli, CNPJ:
24.237.168/0001-83, vencedora do lote 3 no valor de R$ 4.989,99 (quatro mil, novecentos e
oitenta e nove reais e noventa e nove centavos); R.C. Móveis Ltda., CNPJ: 02.377.937/0001-06,
vencedora do lote 6 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Lotes Fracassados: 1, 4 e 5. Lote
Deserto: 2.

A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, torna público que decide SUSPENDER a Concorrência n° 02/2022, cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, para revisão e
retificação do Termo de Referência e Edital. A nova data de abertura será divulgada
na forma da Lei. Qualquer esclarecimento poderá ser prestado por meio do telefone
(61) 3348-0717 e-mail cpl@mtutua.com.br.

MAXIMILIANO SAUDADES
Administrador do IICA no Brasil

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022063000317

GUILHERME PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Presidente da CPL
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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.

