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A COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO – COMUR, S.A. Mista, com sede nesta cidade, à rua
Três de Outubro, nº 667, CNPJ Nº 94.380.763/0001-59, torna público: A) LICITAÇÃO 13.303/16
ELETRÔNICA, edital nº 003/2022. Objeto: Contratação de instituição financeira, pública ou pri-
vada, para prestação de serviços bancários para pagamento da folha de salário dos funcionários
ativos, efetivos e comissionados, conforme termo de referência anexo ao edital. Critério de Julga-
mento: MAIOR OFERTA DE PREÇO. A sessão pública será realizada no site
www.pregaoonlinebanrisul.com.br, no dia 25 de janeiro de 2023, com início às 09h00min, horário
de Brasília – DF. O Edital está à disposição no site www.comur.com.br.

Novo Hamburgo, 11 de janeiro de 2023

AVISO DE REAGENDAMENTO
LICITAÇÃO 13.303/16 ELETRÔNICA

EDITAL nº 003/2022

Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de São Paulo, CNPJ nº 62.448.543/0001-23, inscrição
no Ministério do Trabalho e Emprego nº 36232246, com sede na Capital do Estado de São Paulo,
Rua Barão de Itapetininga, 255, conjunto 304/305, CEP: 01042-001, por sua Presidente, com
fulcro no artigo 606 da CLT, TORNA PUBLICO e NOTIFICA em cumprimento ao disposto no
artigo 605 da CLT e 8º, inciso IV da CF/88, a todas as empresas que possuam trabalhadores
farmacêuticos empregados sobre o recolhimento da Contribuição Sindical/2023 filiados ou não
ao sindicato, à luz das alterações advindas com a Lei 13.467/2017.A Contribuição Sindical
tem previsão constitucional (art. 8º e 149 - CF/88) e seu recolhimento foi alterado pela Lei nº
13.467/2017, a qual modificou a forma dos descontos, exigindo autorização prévia e expressa
para sua cobrança. Frente à autorização, o ente empregador efetuará o desconto, cujo cálculo
deverá corresponder ao valor de um dia de trabalho (1/30) da remuneração integral (gratificações,
prêmios, adicionais, comissões ou outra vantagens pagas a quaisquer títulos) do mês de MARÇO
DO ANO DE 2023, conforme artigo 580, Inciso I da CLT e será descontada até o dia 31/03/2021 e
recolhida à Caixa Econômica Federal em GRCSU (Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical
Urbana) que contenha o código sindical nº 000.012.183.86270-1 até o dia 30/04/2023, para repasse
aos destinatários, nos moldes da Portaria 186/2014 do MTE. Os farmacêuticos autônomos devem
recolher o imposto diretamente na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 251,00 (duzentos e
cinquenta e um reais), (Agência 0689 - conta nº 003.00415008-4) conforme estabelece o artigo 579
da CLT. Os comprovantes do recolhimento e relação dos empregados deverão ser encaminhados
ao sindicato, na forma do artigo 583 § 2º da CLT e da Nota Técnica SRT/TEM nº. 202/2019. O
não recolhimento até o dia 30/04/2023 importará em multa de 10% (dez por cento) nos 30 (trinta)
primeiros dias com adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, além de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, nos termo do art. 600 da NCLT.
São Paulo, 10 de janeiro de 2023. Renata Tereza Gonçalves Pereira - Presidente.

PARSCH HOLDING S.A.
CNPJ/ME 13.491.862/0001-06 - NIRE 35.300.392.019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da Parsch Holding S.A. para se reunirem na sede social da
Companhia, localizada na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Rua Iracema Lucas,
450, Distrito Industrial, CEP 13280-000, no dia 25 de janeiro às 10 horas, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2021; e (ii) ratificar os atos
praticados pelos administradores e ratificar a remuneração global dos administradores para o
exercício de 2022. Vinhedo, 10 de janeiro de 2023. Ricardo Paulo Lerner - Diretor Presidente.

Sindicato do Comércio Atacadista de Papel, Papelão, Artigos de Escritório e de Papelaria do Estado de São Paulo
CNPJ:62.660.410/0001-16

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL/2023
O SINAPEL - Sindicato do Comércio Atacadista de Papel, Papelão, Artigos de Escritório e de Papelaria do Estado de São Paulo,
Entidade Sindical de primeiro grau e integrante do Sistema Confederativo de Representação Sindical do Comércio (Sicomércio),
registrado no Ministério do Trabalho e Emprego sob o nº 46000.117789/95, código Sindical 002.127.86404-7, sediado nesta capital,
na Praça Sílvio Romero, 132, cj. 22, Tatuapé, São Paulo, CEP: 03323-000, com base em todo o estado de São Paulo, informa a
todas as empresas integrantes da categoria econômica que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de
2023 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2023, de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, nos termos dos artigos
578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, observadas as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017.
Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones 11 2941-7431, ou pelo
e-mail sinapel@sinapel.com.br. São Paulo, 09 de Janeiro 2023. Vicente Amato Sobrinho - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e em conformidade com os Artigos 19 e § Único, 20 e Item 1, e 21 e § Único, da Lei 4.324,
de 14 de abril de 1964, e § 1, Artigo 18, do Decreto 68.704, de 03 de junho de 1971, convoca os
Cirurgiões-Dentistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação às
19h00 horas, do dia 08 de fevereiro de 2023, na Casa da Odontologia Paulista, situada na Avenida
Pacaembu, 732 - Bairro Pacaembu - São Paulo/SP, com a maioria absoluta de seus membros, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação do Processo de Prestação de Contas
de 2022 e do Relatório da Diretoria. Em não havendo número legal para a realização da Assembleia,
ficarão convocados os Cirurgiões-Dentistas registrados para a segunda convocação, no mesmo
local e dia, às 19h30 min, quando a mesma será realizada com qualquer número de presentes. De
acordo com a legislação em vigor, não poderão votar os Cirurgiões-Dentistas que não estiverem
quites com as anuidades.

São Paulo, 11 de janeiro de 2023
Braz Antunes Mattos Neto - Presidente do CROSP

SECRETARIA DE ESTADO DE
DEFESA CIVIL - RJ

A V I S O S
PROCESSO SEI-270121/000230/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/23
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AUTO MOTO AQUÁTICA
(AMA) E REBOQUE RODOVIÁRIO (CARRETA)
DATA DE ABERTURA: 24/01/2023, às 09h
DATA ETAPA DE LANCES: 24/01/2023, às 09h15min

PROCESSO SEI-270064/000111/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/23
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIDADES
ODONTOLÓGICAS MÓVEIS
DATA DE ABERTURA: 25/01/2023, às 08h30min
DATA ETAPA DE LANCES: 25/01/2023, às 09h

Os Editais encontram-se à disposição dos interessados nos sites:
www.compras.rj.gov.br ouwww.cbmerj.rj.gov.br/licitacoes, podendo ser retirados, de
forma impressa, na Coordenação de Licitações e Contratos/DGAF/SEDEC, sito à Praça
da República, 45 – Centro – RJ, de 2ª a 5ª feira, das 08:00 às 17:00 horas, e 6ª feira, das
08:00 às 12:00 horas. Informações pelos Tels. (21) 2333-3084 / 2333-3085 ou pelo
e-mail: pregaoeletronico@cbmerj.rj.gov.br.

MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA/SP
Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 04/2023 – Processo nº 04/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGUROS DE
VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL. A Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista, informa
que se acha aberta a licitação do Tipo Pregão Presencial, tendo por objeto a obtenção da
melhor proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS
DE SEGUROS DE VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL para fornecimento a todos os
servidores do Poder Executivo Municipal. A abertura dos envelopes e sessão está marcada
para o dia 20 de Janeiro de 2023 às 14h00minh00. O edital completo contendo todas as
informações encontra-se afixado no Mural do Paço Municipal, na Av. Campos Sales, nº 113,
Centro, Inúbia Paulista – SP ou site: www.inubiapaullista.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas através do fone 018 - 35569900, durante o horário de expediente. Inúbia
Paulista, em 10 de janeiro de 2023. João Soares dos Santos – Prefeito Municipal.

FEMACO - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS, ASSEIO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL, URBANA E ÁREAS VERDES NO ESTADO DE SÃO PAULO - Edital de Convocação
- Pelo presente Edital ficam CONVOCADOS os Sindicatos filiados em pleno gozo de seus direitos,
para se reunirem por seus Diretores e demais integrantes da categoria profissional base inorganizada
associados ou não, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será, realizada de
forma presencial, na sede da entidade, sito Rua Major Quedinho nº 300- Bela Vista São Paulo- SP,
bem como, de forma virtual através da plataforma Zoom e na página da Femaco (www.femaco.com.
br), nos termos da Lei nº 14.010 de 10/06/2020, bem como, nos termos do Ofício Circular SEI nº
1919/2020/ME, no dia 26 de janeiro de 2023, ás 11h00min em primeira convocação, para se discutir
e deliberar sob a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura e aprovação da ata anterior; b) Discussão e
votação do rol de reivindicações a ser encaminhada as Entidades Patronais, SELUR - SINDICATO
DAS EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA NO ESTADO DE SÃO PAULO e SINDVERDE -
SINDICATO DAS EMPRESAS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS
E PRIVADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO e/ ou Empresas Empregadoras, cuja data base é 1º de
março, com vistas às negociações coletivas referente ao ano de 2023; c) Autorização pelos Sindicatos
que subscrevem a pauta, para que a Femaco negocie junto as entidades patronais: Convenção
Coletiva, Acordo Coletivo, Termos Aditivos, se necessários, através de procuração especifica;
d) Autorização para diretoria requerer mediação, arbitragem e instaurar processo de dissidio coletivo
perante a Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e/ou Órgão competente; e) Delegação
de poderes, para conduzir o processo negocial, bem como instaurar dissídio coletivo caso malogrem
as negociações e defende-la em dissidio proposto em face dos mesmos junto ao Egrégio Tribunal
Regional do Trabalho, caso necessário; f) Decretação de Estado de Greve; g) Discussão, deliberação
e aprovação do percentual e forma de recolhimento da contribuição assistencial/negocial, de acordo
com o artigo 513-e da CLT a ser descontada de todos os empregados da categoria profissional,
bem como, sobre o direito de oposição dos empregados não associados a entidade sindical;
h) Deliberar sobre à assembleia permanente até o final da campanha salarial 2023; i) Assuntos
Gerais; Não havendo quórum suficiente para a instalação da Assembleia em 1ª convocação, a
mesma será realizada uma hora após, com qualquer número de presentes. O Link para participação
na assembleia via plataforma Zoom poderá ser solicitado através do e-mail: tatiana@femaco.com.br,
bem como, acessado através da página eletrônica da FEMACO. São Paulo, 10 de janeiro de 2023.
José Roberto Santiago Gomes - Presidente.

CompanhiaBrasileira deDistribuição
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901
Edital deConvocaçãoAssembleiaGeral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”) a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada de modo exclusivamente digital
e remoto no dia 14 de fevereiro de 2023, às 15:00 horas, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias
constantes da Ordem do Dia. I. Aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ 2.605.397.776,43 (dois
bilhões, seiscentos e cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e
quarenta e três centavos), mediante a capitalização de reservas, sem a emissão de novas ações, nos termos
do artigo 169, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); II. Redução
do capital social da Companhia, em conformidade com o artigo 173, da Lei das Sociedades por Ações, em
R$ 7.133.404.372,71 (sete bilhões, cento e trinta e três milhões, quatrocentos e quatro mil, trezentos e setenta
e dois reais e setenta e um centavos), mantendo-se inalterado o número de ações, mediante a entrega de
ações ordinárias de emissão do Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”) de propriedade da Companhia, aos seus
acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, com a consequente
alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; III. Alteração do artigo 8º do Estatuto Social de forma
a prever que as Assembleias Gerais da Companhia serão instaladas e presididas por qualquer membro do
Conselho de Administração ou da Diretoria da Companhia ou, ainda, por empregados da Companhia que
possuam cargos de diretores, ainda que não estatutários, que escolherá, dentre os presentes, alguém para
secretariar os trabalhos; IV. Alteração do artigo 8º, item “x” do Estatuto Social para substituir membros do
Conselho deAdministração e da Diretoria por administração e incluir a competência de fixação da remuneração
do Conselho Fiscal, caso instalado; V. Alteração do artigo 13, parágrafo 3º do Estatuto Social de forma a
prever que a substituição dos cargos de Co-Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia será
deliberada pelo próprio órgão; VI. Alteração do artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto Social de forma a prever
que a representação da Companhia em atos que importem em aquisição, oneração ou alienação de bens,
inclusive bens imóveis, seja realizada por quaisquer dois diretores estatutários ou por um diretor estatutário e
um procurador, não se restringindo à figura do Diretor-Presidente; VII. Alteração do artigo 32, parágrafo 4º do
Estatuto Social de forma a esclarecer que o Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral,
pode aprovar pagamentos de juros sobre capital próprio; VIII. Alteração do artigo 33 do Estatuto Social de forma
a suprimir o prazo para pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, sendo que tal prazo será
deliberado pelo órgão societário competente quando da aprovação de referida distribuição; IX. Consolidação
do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações acima propostas; e X. Realocação do montante de
R$ 234.859.239,54 (duzentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e
nove reais e cinquenta e quatro centavos), decorrente de incentivos fiscais outorgados à Companhia nos anos
de 2017 a 2021, inicialmente destinados à Reserva de Expansão prevista no Estatuto Social da Companhia, para
a Reserva de Incentivos Fiscais, prevista no artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações. Informamos que
permanecem à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, nas páginas de relações de
investidores da Companhia (www.gpari.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e
da B3 (www.b3.com.br), toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia ora
convocada, incluindo a proposta da administração e manual de participação para esta Assembleia (“Proposta
da Administração e Manual de Participação”). Participação na Assembleia Geral via sistema eletrônico: Os
Acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio da plataforma digital deverão acessar o endereço
eletrônico https://tenmeetings.com.br/assembleia/portal_/#/?id=E28A2F9E2271, preencher o seu cadastro e
anexar todos os documentos necessários para sua habilitação para participação e/ou voto na Assembleia,
conforme indicados abaixo, com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização
da Assembleia, ou seja, até o dia 12 de fevereiro de 2023. Após a aprovação do cadastro pela Companhia, o
Acionista receberá seu login e senha individual para acessar a plataforma por meio do e-mail utilizado para
o cadastro. Os seguintes documentos deverão ser encaminhados pelos acionistas por meio da página de
cadastro acessível através do endereço eletrônico indicado acima: (a) extrato atualizado contendo a respectiva
participação acionária expedido pelo órgão custodiante; (b) para pessoas físicas: documento de identidade com
foto do acionista; (c) para pessoas jurídicas: (i) estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos
societários que comprovem a representação legal do acionista; e (ii) documento de identidade com foto do
representante legal; (d) para fundos de investimento: (i) regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e
documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (iii) documento de identidade com
foto do representante legal; (e) caso qualquer dos Acionistas indicados nos itens (b) a (d) acima venha a
ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar
(i) procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia; (ii) documentos de identidade
do procurador presente, bem como, no caso de pessoa jurídica ou fundo, cópias do documento de identidade
e ata de eleição do(s) representante(s) legal(is) que assinou(aram) o mandato, que comprovem os poderes de
representação. Para esta Assembleia, a Companhia aceitará procurações outorgadas por Acionistas por meio
eletrônico, assinadas preferencialmente com uso da certificação ICP-Brasil. Participação na Assembleia Geral
por meio de boletim de voto à distância: Nos termos da Resolução CVM 81, conforme detalhado na Proposta
da Administração e Manual de Participação, os Acionistas que tenham interesse em exercer o seu direito de
voto por meio do boletim de voto à distância deverão enviar as instruções de voto (a) diretamente à Companhia
por e-mail, acompanhadas dos documentos indicados nos itens (a) a (e) acima; (b) por meio (i) dos seus
respectivos agentes de custódia (caso prestem esse tipo de serviço); ou (ii) do Agente Escriturador, por meio
dos canais por ele disponibilizados. Para o Boletim de Voto à Distância produzir efeitos, o dia 7 de fevereiro
de 2023, ou seja, 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, deverá ser o último dia para o seu recebimento
por uma das formas acima indicadas, e não o último dia para seu envio. Se o Boletim de Voto à Distância
for recebido após o dia 7 de fevereiro de 2023, os votos não serão computados. A Companhia não exigirá
a entrega física do documento, conforme termos constantes da Proposta da Administração e Manual de
Participação. Informações detalhadas sobre a participação do acionista diretamente, por seu representante
legal ou procurador devidamente constituído, bem como as regras e procedimentos para participação e/ou
votação a distância na Assembleia, inclusive orientações para envio do Boletim de Voto à Distância e ainda,
orientações sobre acesso à plataforma digital e regras de conduta a serem adotadas na Assembleia constam
da Proposta da Administração e Manual de Participação.

São Paulo, 09 de janeiro de 2023.
Jean-Charles Henri Naouri

Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE No MI No

20230001 CEL04 SOP CE - IG No 1208185000

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE SUPERVISÃO DE

OBRAS DOS TRECHOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ESTADUAL – INFRARODOVIÁRIA CEARÁ. 1. O

Governo do Estado do Ceará recebeu um financiamento do Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID), para o Programa de Qualificação da Infraestrutura

Rodoviária Estadual – InfraRodoviária Ceará e pretende utilizar parte dos recursos

para a seleção e contratação de serviços de consultoria. 2. Os Serviços de

Consultoria incluem: Serviços especializados de consultoria técnica de supervisão de

obras dos trechos integrantes do Programa. O prazo de execução dos serviços é de

60 (sessenta) meses. 3. A Comissão Especial de Licitação 04 – CEL 04, em nome da

Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará – SOP/CE, convida

empresas e/ou instituições de consultoria elegíveis a manifestarem interesse em

relação à prestação dos serviços solicitados. As empresas e/ou instituições

interessadas deverão fornecer informações que indique que disponibilizam de

técnicos consultores experientes e qualificados para executar os Serviços, mediante

apresentação de portfólios (folhetos, descrição de trabalhos similares, experiência em

condições similares, disponibilidade de pessoal que possua os conhecimentos

pertinentes, etc.). 4. A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer

compromisso de contratação. A empresa/instituição de consultoria será selecionada

de acordo com os procedimentos previstos nas Políticas para Seleção e Contratação

de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento

GN-2350-15, disponibilizadas no site: www.iadb.org. 5. As empresas poderão

associar-se com outras empresas. 6. A empresa será selecionada de acordo com

Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) definido nas Políticas. 7. Este Aviso,

bem como o Termo de Referência encontram-se disponíveis no endereço eletrônico:

www.seplag.ce.gov.br/ – aba serviços – consulta à licitações publicadas – Processo

No 118234962022. As empresas de consultoria interessadas poderão obter

informações adicionais na Comissão Especial de Licitação 04 – CEL 04, das 8:00h às

12:00h e das 14:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira, por meio do telefone no

+55(85) 3459-63.79, ou ainda pelo email: cel04@pge.ce.gov.br. 8. As

Manifestações de Interesse deverão ser endereçadas à Comissão Especial de

Licitação – CEL-04 e entregues pessoalmente ou enviadas, por Correio/SEDEX para

o endereço adiante indicado, ou ainda enviadas para o e-mail:

cel04@pge.ce.gov.br, nos formatos: odt, doc, pdf, xls, dwg ou jpg, no tamanho

máximo de 25mb, até as 16 (dezesseis) horas do dia 31 de janeiro de 2023.

Endereço: MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE No 20230001/CEL 04/SOP/CE Central

de Licitações do Estado do Ceará. Comissão Especial de Licitação 04 (CEL 04).

Centro Administrativo Bárbara de Alencar (Palácio Iracema). Av. Dr. José Martins

Rodrigues, 150 – CEP No 60.811-520. Bairro Edson Queiroz – Fortaleza-Ceará –

Brasil. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 09 de Janeiro de 2023.

WILLIAM CARVALHO GUIMARÃES - PRESIDENTE DA CEL 04

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20220988

A Secretaria da Casa Civil torna público a REMARCAÇÃO do Pregão Eletrônico No

20220988 de interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de

Preço para futuras e eventuais aquisições de equipamento hospitalar. MOTIVO:

Alterações no edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço

www.comprasnet.gov.br, através do No 9882022, até o dia 24/01/2023, às

14h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico

acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza,

06 de Janeiro de 2023. AURÉLIA FIGUEIREDO GURGEL - PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20220612

A Secretaria da Casa Civil torna público a REMARCAÇÃO do Pregão Eletrônico No

20220612 de interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de

Preço para futuros e eventuais Serviços de técnico de laboratório – anatomia

patológica (horas/ano). MOTIVO: Alterações no edital. RECEBIMENTO DAS

PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No

6122022, até o dia 24/01/2023, às 14h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO

DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.

Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 06 de Janeiro de 2023. DALILA MÁRCIA

MOTA BRAGA GONDIM - PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20220586

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20220586 de

interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para

futuros e eventuais serviços especializados (horas/ano, auxiliar de saúde bucal),

conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS

PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No

5862022, até o dia 24/01/2023, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO

EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria

Geral do Estado, em Fortaleza, 06 de Janeiro de 2023. CARLOS ALBERTO COELHO

LEITÃO - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20222280

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20222280 de

interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para

futuras e eventuais aquisições de Insumos para laboratório, com equipamentos em

comodato, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO

DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No

22802022, até o dia 24/01/2023, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO

EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria

Geral do Estado, em Fortaleza, 06 de Janeiro de 2023. RAIMUNDO VIEIRA

COUTINHO - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20222323

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20222323 de

interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para

futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, com equipamento em

regime de comodato, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br,

através do No 23232022, até o dia 24/01/2023, às 9h (Horário de Brasília-DF).

OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site

www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 06 de Janeiro

de 2023. CIRÍACO BARBOSA DAMASCENO NETO - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20222300

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20222300 de

interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para

futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, conforme

especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 23002022, até o

dia 24/01/2023, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No

endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do

Estado, em Fortaleza, 06 de Janeiro de 2023. ÊNIO JOSÉ GONDIM GUIMARÃES -

PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20222098

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20222098 de

interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para

futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, conforme

especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 20982022, até o

dia 24/01/2023, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No

endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do

Estado, em Fortaleza, 06 de Janeiro de 2023. AURÉLIA FIGUEIREDO GURGEL -

PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO No 20222169

A Secretaria da Casa Civil torna público o Pregão Eletrônico No 20222169 de

interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: Registro de Preço para

futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, conforme

especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 21692022, até o

dia 24/01/2023, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL:

No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral

do Estado, em Fortaleza, 06 de Janeiro de 2023. ROBINSON DE BORBA E VELOSO

- PREGOEIRO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO n° 3/2023
PROCESSO SEI Nº 20.22.0001.0061268.2022-21
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 26/01/2023, às 13h
OBJETO: Aquisição de condicionadores de ar de janela.
LOCAL DA LICITAÇÃO: Exclusivamente por meio do sistema eletrônico do
Comprasnet - SIASG, na página www.gov.br/compras.
OBSERVAÇÃO: As interessadas em participar da presente licitação deverão
obter o Edital e seus Anexos no período compreendido entre os dias 13/01/2023
e 25/01/2023, no endereço eletrônico www.gov.br/compras ou no Portal da
Transparência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
http://transparencia.mprj.mp.br/licitacoes-contratos-e-convenios/licitacoes.

AV I S O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO/HABILITAÇÃO- INABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022

EDITAL Nº 106/2022 – PROCESSO Nº 338/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços técnicos de engenharia elétrica
especializados em gerenciamento e operação de sistema de iluminação pública, compreendendo:
manutenção corretiva e preventiva do parque de iluminação pública do Município de vargem
Grande Paulista em todo o seu território, mediante fornecimento de matérias, mão de obra,
equipamentos e ferramental necessários, em conformidade com o projeto básico (anexo II) e
demais especificações do Edital. A Prefeitura de Vargem Grande Paulista através da Comissão
Permanente de Julgamento de Licitações comunica aos interessados que por unanimidade
de seus membros declarou HABILITADA para as demais fases do certame a LICITANTE; 01-
RM EMPREENDIMENTOS EIRELI; LICITANTE 03- WT TECNOLOGIA GESTÃO E ENERGIA
S/A, HABILITADA apenas para o lote 01, e INABILITADA para os lotes 02 e 03, pelo o não
atendimento ao item 10.5.3 do Edital; Restando INABILITADA a LICITANTE: 02 - LUZ FORTE
ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelo o não atendimento ao item 10.3.8 do Edital, nos termos
da Ata de Julgamento. Em 28 de dezembro de 2022. Leandro Nunes – Presidente da CPJL.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA /SP

Edital de Convocação - Alan Lucas de Carvalho David, Presidente do SIMPRES - SINDICATO
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ: 61.183.307/0001-60 no uso de suas atribuições estatutárias,
CONVOCA à todos os representantes das empresas do segmento de prestação de serviços,
associadas ou não ao sindicato, a participarem de Assembleia Geral Extraordinária a realizar-
se no próximo dia 14 de janeiro de 2.023, às 17:00 horas em primeira convocação e às 17:30
horas em segunda e última convocação, na Rua Sete de Abril, nº 264, 7º andar conj. 713,
Republica, São Paulo, onde se deliberará sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação das
pautas de reivindicações encaminhadas pelos Sindicatos profissionais para o exercício de 2023;
2) Deliberação sobre a contra pauta a ser apresentada nas respectivas datas bases; 3) Concessão
de poderes á diretoria para negociar as cláusulas e pretensões; 4) Deliberação sobre a extensão
dos beneficiários de eventuais negociações a serem formalizadas; 5) Fixação dos valores a
serem repassados à entidade para custeio das negociações. São Paulo, 10 de janeiro de 2.023.
Alan Lucas de Carvalho David, CPF: 482.733.588-52 - Presidente.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

PREGÃO ELETRÔNICO
PE.020/2023 – PEC.00011/2023 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND ADAPTADO – Abertura do
Pregão em 24/01/2023 às 09:00 horas.
O(s) edital(is) encontra(m)-se disponível(is) no quadro de editais na Av. Kennedy, nº 1100 –
“Prédio Gilberto Pasin”, Pq. Anchieta - SBC, das 8:30 às 17 horas e no site
https://compras.saobernardo.sp.gov.br.Telefones (11) 2630-5499/5498/5500/5495.


