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EDITAL DE OPOSIÇÃO: O Sindicato dos Empregados e trabalhadores em Empresas de Conservação
e Assistência Técnica de Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos do Estado de São Paulo – Sind.
Assistência Técnica-SP, com Código de Entidade Sindical nº. 005.133.89787-8 e base territorial do
Estado de São Paulo-SP, vem, pelo presente informar que, de acordo com a AGE realizada em 23/08/2021,
com o registro de participação de associados e não associados, fica aberto o prazo de Oposição de 10 (dez)
dias corridos, a partir do dia 06/09/2021, para o direito de Oposição ao desconto da Contribuição Assistencial
dos empregados da categoria, conforme disposto na Cláusula 76ª da Atual Convenção Coletiva de Trabalho
2021/2022. A manifestação de oposição deverá ser encaminhada via A.R., carta registrada, postada dentro do
prazo, encaminhada para o endereço: Avenida Cásper Líbero nº. 383 – 13º andar – sala 13D - Santa Efigênia
– São Paulo-SP – CEP: 01.033-001, a carta deverá ser por escrito, de próprio punho, datada, assinada e com
as informações: Nome completo, RG, CPF, Nome da Empresa, CNPJ e dizendo sobre o que se opõe. Não
serão aceitos excepcionalmente esse ano, qualquer outro tipo de oposição a não ser a mencionada
acima. Para ser confirmada a oposição, a carta deverá conter todas as informações completas e corretas
descritas nesse Edital. São Paulo, 02/09/2021. Presidente Milton Dalmazo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.218/2021 (RETIFICADO)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº
15.218/2021 – Processo nº 54.943/2020-51, que tem como objeto a seleção de
propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamen-
tos: FRISIUM® 10MG, OLANZAPINA 5 MG, CLORIDRATO DE PAROXETINA
25MG, CL. DE DULOXETINA 60MG, LEVETIRACETAM 100 MG/ML, LATUDA®
80MG E TEGRETOL® 200MG, para atendimento a MANDADOS JUDICIAIS. O
encerramento dar-se-á em 16/09/2021, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se
à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o
nº: 893089. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13)
3213-5133 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
Santos, 01 de setembro de 2021.
RENATAAGUILAR RAMIRES LIMA
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde
Em substituição
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MK Consultoria Organizacional Ltda. - CNPJ 03.155.028/0001-96
Edital de Convocação de Assembleia Extraordinária de Sócios

Ficam convocados os sócios quotistas, para se reunir no dia 23.09.2021, em 1ª convocação às 10 horas e em 2ª convo-
cação às 11horas, em Assembleia Extraordinária, na sede da empresa à Rua Frei Caneca, 1.212, 2º andar, Sala 23, Bair-
ro Cerqueira César, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre: (a) Aprovação do Regulamento Interno do Comitê de Plane-
jamento e Continuidade da MK Consultoria Organizacional Ltda. (b) Aprovação de revisão e consolidação do Regimen-
to Interno da MK Consultoria Organizacional Ltda. (c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 01.09.2021.
Sócios Diretores: Gilson Oliveira Marques, Nelson José de Oliveira, Paulo César Sacramento, Yoshiharu Endo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL DE SANTOS
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - PROCESSO Nº 39.545/2021-12
(COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS RESERVADAS PARAME/EPP/-
COOP)
A Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚ-
DE, inscrita no CNPJ 58.197.948/0001-69, situada na Avenida Francisco Glicério
nº 479 – Pompéia - Santos, CEP 11.065-403, torna público que, de acordo com a
Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 5.636, de 21
de julho de 2010, e subsidiariamente da Lei n.º 8.666/1993 e outras normas
aplicáveis ao objeto deste certame, realizará PREGÃO ELETRÔNICO, tipo
MENOR PREÇO UNITÁRIO, que tem como objeto a Seleção de Propostas para
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de CADEIRAS DE ESCRITÓ-
RIO, conforme condições e especificações constantes do presente edital.
IMPORTANTE:
Recebimento das propostas até:
Data limite: 17/09/2021
Hora: 09:00h
Abertura das propostas:
17/09/2021 às 09:00h
Início da Disputa de Preços:
17/09/2021 às 11:00h
Formalização de Consultas:
E-mail: comlic@capepsaude.com.br
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF)
Local: Endereço eletrônico www.bll.org.br
Santos, 01 de setembro de 2021.
José Claudinei Carlos de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CAPEP-SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.052/2021
(COTA PRINCIPAL AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA PARA
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº
16.052/2021 – Processo nº 31.335/2021-78, que tem como objeto a seleção de
propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de televisores,
a serem utilizados em diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde –
SMS, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDS, Secretaria
Municipal de Educação – SEDUC, Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN e
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB, conforme descrição
constante no Anexo I - Termo de Referência, do Edital. O encerramento do
recebimento das propostas dar-se-á em 20/09/2021, às 09:00h e a disputa de
lances ocorrerá em 20/09/2021 às 10:30h.
O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 02/09/2021, no endereço
eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5011 ou
e-mail: comlic4@santos.sp.gov.br.
Santos, 01 de setembro de 2021
ELIANA OLIVEIRAAMORIM - COORDENADORA DE LICITAÇÕES - COLIC
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AREC LOGSão Paulo Empreendimentos S.A.
torna público que requereu à Secretaria do Verde e
Meio Ambiente (SVMA) da Prefeitura do Município de
São Paulo, a Licença Ambiental de Operação (LAO),
para o Centro Logístico Syslog São Paulo, localizado
na Via Anhanguera, km 26, Distrito Anhanguera,
Subprefeitura de Perus. Foi determinado estudo de
impacto ambiental.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.225/2021 (RETIFICADO)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº
15.225/2021 – Processo nº 45.347/2020-44, que tem como objeto a seleção de
propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamen-
tos: TOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS E ARIPIPRAZOL 10MG
- COMPRIMIDOS, para atendimento a MANDADOS JUDICIAIS.
O encerramento dar-se-á em 17/09/2021, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-
-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br
sob o nº: 893119.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5136 e-mail:
licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
Santos, 01 de setembro de 2021.
RENATAAGUILAR RAMIRES LIMA
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde
Em substituição
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13039/2021 (COM COTA DE
AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão o Pregão Eletrônico n° 13039/2021,
Processo nº 43365/2021-36, cujo objeto é a seleção de propostas para REGISTRO DE
PREÇOS visando ao fornecimento de coletores de lixo confeccionados em concreto, a
serem utilizados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, nos serviços de
manutenção nos diversos próprios Municipais da SEECTUR, SEDUC, SECULT, SAÚDE,
SEDS, SEMAM, SEMES, SUP/AC, SUP/MORROS, SUP/ZNO, SUP/ZOI e SUP/RCH,
conforme descrição constante noAnexo I, do Edital. O encerramento do recebimento das
propostas dar-se-á em 24/09/2021 às 09h00 e a disputa de lances ocorrerá em
24/09/2021 às 10h30. O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 02/09/2021,
no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5733/3201-5165,
e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br.
Santos, 01 de setembro de 2021.
ELIANA OLIVEIRAAMORIM
Coordenadora de Licitações
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
AComissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 - 4º Andar – Centro -
Santos, CEP 11.010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei
Municipal nº 3.327/2016, está procedendo à seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA Nº 13910/2021– tipo menor preço
PROCESSO Nº 15803/2021-01
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de
Gestão Completa do Sistema de Iluminação Pública do Município de Santos, incluindo
material, equipamentos e mão de obra.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESERP
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 08/10/2021, na sala de reunião da Comissão
Permanente de licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 08/10/2021 às 11h15 no mesmo local.
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das
09h00 às 11h00 ou das 14h30min às 17h00, tendo como ponto de partida o seguinte
local: Departamento de Serviços Públicos, situado na Rua Andrade Neves, 8 - Vila Nova,
em Santos/SP, e posteriormente serão vistoriados os seguintes locais: Av. Ana Costa,
Praça das Bandeiras – Faixa de Areia – Torres da Praia, Av. Presidente Wilson, Av.
Afonso Pena e Morro da Penha/Praça Guadalajara, mediante agendamento através do
tel. (0xx13) 3229-8822, com Engº. Paulo Aguina. Cópia do Edital da Concorrência poderá
ser consultada, a partir do dia 03/09/2021, no site da Prefeitura de Santos no link do
licitasantos: http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13910/2021-Download)
O presente edital exige a comprovação de capital mínimo ou de PATRIMÔNIO líquido
mínimo, ou ainda a garantia para licitar, conforme previsto no item 6.1.3.3 e CapÍtulo 5 do
edital, respectivamente, devendo o licitante optar por uma delas.
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0xx13) 3201-5733/3201-
-5165, ou através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br, no horário das 08h00 às 12h00 e
13h00 às 17h00.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARAALVES PEPICELLI AIRES
Presidente
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MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

PREGÕES ELETRÔNICOS
PE 439/2021 – PEC.01634/2021 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO - Abertura do Pregão: 16/09/2021 às
14:00 horas.
PE 440/2021 – PEC.01678/2021 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO - Abertura do Pregão: 17/09/2021 às 09:00
horas.
PE 442/2021 – PEC.01732/2021 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Abertura do Pregão: 16/09/2021 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
www.compras.saobernardo.sp.gov.br.Telefones (11) 2630-5499/5498/5500/5481

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense abre Termo de Referência para contratação de serviço médico
na especialidade de cirurgia plástica, do tipo reparadora, de atuação direcionada ao cuidado intra-hospitalar a pacientes
queimados, no Centro de Tratamento de Queimados para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Prazo limite para recebimento de propostas: às 17h de 14/09/2021.
Telefone: (27) 2121-3785
Termo de Referência publicado no site: http://www.evangelicovv.com.br

Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
CNPJ 43.826.833/0001-19 - NIRE 35.300.145.488

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem emAssembleia Geral Extraordinária que será realizada
no dia 10 de setembro de 2021, às 10h, em primeira convocação, às 10h30, em segunda convocação, de modo virtual (sendo
que a plataforma virtual será informada por e-mail aos acionistas), na sede social,Avenida Paulista, 2.150, BelaVista, São Paulo,
SP, CEP 01310-300, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) alterar o endereço da sede social; 2) reformular a
redação do Artigo 2º do Estatuto Social; e 3) consolidar o Estatuto Social. São Paulo, 01 de setembro de 2021. Diretoria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.051/2021
(COM COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTAS RESERVADAS
PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº
16.051/2021 – Processo n.º 30.168/2021-01, que tem como objeto a seleção de
propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de cadeiras
operacionais e longarinas, a serem utilizadas nas unidades da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -
SEDS, Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, Secretaria Municipal de
Finanças - SEFIN e Secretaria Municipal de Esportes - SEMES, conforme
descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. O encerramento
do recebimento das propostas dar-se-á em 17/09/2021, às 09:00h e a disputa de
lances ocorrerá em 17/09/2021, às 10:30h.
O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 02/09/2021, no endereço
eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefones (13) 3201-5011 /
3201-5741 ou e-mail: comlic4@santos.sp.gov.br.
Santos, 01 de setembro de 2021
ELIANA OLIVEIRAAMORIM - COORDENADORA DE LICITAÇÕES - COLIC
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MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

PREGÃO ELETRÔNICO
PC 01085/2021 – PE 348/2021- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA
PROFESSORES, PARAASECRETARIA DE EDUCAÇÃO pelo período de 6 meses,
prorrogável por igual período, nos termos das especificações constantes em
seus anexos, integrante do Edital.
O edital estará disponível para realização de download no site
www.compras.saobernardo.sp.gov.br, bem como para consulta no Serviço de
Licitações, Preparação e Análise - SA.212.2, na Av. Kennedy, nº 1.100 – B. Anchieta -
SBC, “Prédio Gilberto Pasin” – telefone: (11) 2630-5486/5487/5488,
preferencialmente contatar pelo e-mail editais.compras@saobernardo.sp.gov.br.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 17/09/2021 – 9h30min.

SECRETARIA DA FAZENDA
E PLANEJAMENTO

EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO Nº : 020/2020
CONCORRÊNCIA Nº : 02/2020
INTERESSADO : DESENVOLVESP-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
DESCRIÇÃO : Contratação de Serviços de Assessoria de Imprensa

I - CONHEÇO do recurso interposto pela licitante PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.
em face do julgamento das propostas técnicas, publicado em 03/08/2021, bem como das contrarrazões
apresentadas pela empresa REDE DE DIÁLOGO LTDA.
II - À vista do teor da ata de reunião da Comissão Julgadora de Licitação realizada em 26/08/2021,
para apreciação do referido recurso, e Contrarrazões, cujas razões acolho, JULGO IMPROCEDENTE
o recurso administrativo interposto pela empresa PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.,
pelos motivos constantes na referida ata, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.
III - Para continuidade dos trabalhos, fica designada para a data de 08/09/2021, às 15h, na sede da
DESENVOLVE-SP, localizada na Rua da Consolação, nº 371, Consolação, São Paulo, sessão pública
para abertura das propostas de preços.

SINDICATO DE ATLETAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE SP - C.N.P.J. 62.658.752/0001-00 - Edital de
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente edital, o presidente do Sindicato de Atletas
Profissionais do Estado de São Paulo, Rinaldo José Martorelli, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca todos os atletas profissionais do Estado de São Paulo, associados ou não da entidade, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 07 de setembro de 2021, sede da AFRESP - Associação
dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, localizado à Rua Maria García Utrila, 50 - Cumbica, Guarulhos - SP,
às 08:30 (oito e trinta) horas em primeira convocação com objetivo de deliberarem, através de votação, sobre os
seguintes pontos de ordem: a) propostas, discussão, deliberação e aprovação da pauta de reivindicações dos
atletas profissionais, visando vantagens econômicas e sociais à categoria de sua base territorial; b) aprovação de
autorização para o presidente da entidade para iniciar negociações e celebrar convenções ou acordos coletivos,
com entidades de prática desportiva patronais, empresas e/ou clubes; c) autorização para o presidente da entidade
a ingressar em juízo com processo de dissídio coletivo, caso sejam frustradas as tentativas de negociação coletiva;
d) outros assuntos pertinentes às negociações e pauta de reivindicações, ou ainda de interesse geral dos
presentes. Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados presentes para a instalação dos
trabalhos em primeira convocação, a assembleia será realizada uma hora após do mesmo dia e local, em segunda
convocação com qualquer número de presentes, de conformidade com o artigo 13 do Estatuto Social e artigo 859
da CLT. São Paulo, SP, 02 de setembro de 2021. Rinaldo José Martorelli. Presidente.

SINDICATO DE ATLETAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE SP - C.N.P.J 62.658.752/0001-00 - Edital de
Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente Edital, ficam convocados todos os Associados
deste Sindicato, em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da Assembleia Geral Ordinária,
a ser realizada no dia 07 do mês de setembro de 2021 às 08:00 (oito horas) em primeira convocação na
sede da AFRESP - Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, localizado à Rua Maria
García Utrila, 50 - Cumbica, Guarulhos - SP, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do
dia: a) Análise, discussão e votação da proposta Orçamentária para o Exercício de 2022 com respectivo
Parecer do Conselho Fiscal; b) Análise, discussão e votação sobre o Balanço do Exercício de 2020 com
respectivo Parecer do Conselho Fiscal; c) Análise, discussão, manifestação e votação acerca da
fundamentação referente ao processo 1000916-02.2021.5.02.0066 e quanto a continuidade dos
procedimentos referentes a ele; d) Análise, discussão e votação acerca de complemento, inclusão do
parágrafo quarto, do artigo décimo terceiro do Estatuto Social quanto ao procedimento de votação;
e) Interesses gerais da categoria. Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para
a instalação dos trabalhos em primeira convocação a assembleia será realizada uma hora após, no mesmo
dia e local, em segunda convocação com qualquer número de associados presentes. São Paulo, 02 de
setembro de 2021. Rinaldo José Martorelli - Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS
COMISSÃO INTERNA DE CONTRATOS DE GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021
O ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES, nos termos do Despacho Governamental
nº 511/2021, torna público, para conhecimento dos interessados que está disponível no sítio eletrônico www.saude.go.gov.
br, a retificação do instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 02/2021, tipo melhor técnica, destinado à seleção de
organização social para celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução
das ações e serviços de saúde, em regime de 12 horas/dia, na POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA, localizado
nas Quadras 04, 05 e 09 – Loteamento Santa Bárbara - Formosa - GO , por período de 48 (quarenta e oito) meses, contados
a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, podendo ser prorrogado sempre que houver interesse das partes,
estando o presente Edital regido pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, Resolução Normativa nº 013/2017 do
Tribunal de Contas do Estado de Goiás e suas alterações, e subsidiariamente, à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações,
atendendo ao seguinte cronograma proposto:
EVENTOS DATA
Prazo máximo para Pedidos de Esclarecimento e Impugnação ao Edital 21/09/2021
Divulgação da Nota de Esclarecimento 30/09/2021
Entrega dos Envelopes 15/10/2021 às 09:00 horas do dia

Goiânia/GO, 01 de setembro de 2021.
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

Comissão Interna de Chamamento Público
E-mail:

comissaochamamentogoias@gmail.com

SECRETARIA DA FAZENDA
E PLANEJAMENTO

AVISO
UNIDADE CONTRATANTE: DESENVOLVE-SP
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
PROCESSO ADM Nº 088/2020
Objeto: Contratação de serviços de publicidade, assim considerados o conjunto de atividades
realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a
distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação.
O presidente da Comissão Julgadora da Licitação informa a todos os interessados que, para
continuidade dos trabalhos, fica designado o dia 15/09/2021, às 15 horas, na Sede da DESENVOLVE-SP,
localizada na Rua da Consolação, nº 371, Consolação, São Paulo, para realização da sessão pública
prevista no item 12.8 do edital, para abertura do Invólucro nº 04 - Proposta de Preços.

ABIMDE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAIS DE DEFESA E SEGURANÇA
Av. Brig. Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conj. 1211 – Edifício Barão de Ouro Branco

Jardim Paulista – São Paulo/SP – CEP: 01.401-000 - Fone: (11) 3170-1860
Consultamos as possíveis empresas nacionais que fabriquem o produto ou similares: NAVEGADOR INERCIAL COM
GPS – Descrição: Navegador Inercial com sistema GPS (Global Positioning System), item principal do sistema de
navegação inercial das viaturas do sistema ASTROS. Características: Performance de Navegação: Posição (CEP) < 10 m,
INU/VMS d” 35 m,Altitude (VPE) <10m,Azimute (RMS) <4,0 mil, Pitch/Roll (RMS) <1,0 mils.Taxa Angular ± 200 °/s,Tensão
nominal de operação: 18-32 Vcc < 30 W, Temp. operação: -46°C a 71°C, interface RS-232/RS-422. MTBF: > 50.000 horas.
Tamanho Aproximado: 14 x 19x 26 cm. Peso < 7 kg. Aplicação: Equipamentos para navegação baseados na tecnologia de
Navegador Inercial, que atendem as especificações e necessidades dos Sistema de Navegação e Posicionamento das viaturas
ASTROS, e também atendem aos requisitos de robustez, performance e precisão, exigidos para utilização em sistemas de
defesa. Seguem as exigências de comprovação dos requisitos através das normas militares (Ex. MIL-STD - Military Standard
- USA,NATO).Normas aplicáveis:MIL-STD 810 - Military Standard:Environmental Engineering Considerations and Laboratory
Tests; a se manifestarem com a devida comprovação e em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação deste informe,nos termos
de nossa Norma de Emissão de Declaração de Não Similaridade. Caso não haja qualquer manifestação em contrário até o
fim deste prazo, será expedida a Declaração de Não Similaridade. São Paulo, 02 de setembro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO - Projeto Governo Cidadão – 8276-BR. O Estado do Rio Grande do Norte, através da
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN torna público às empresas interessadas que
realizará licitação, modalidade Shopping, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: SDP nº 379/2021, Processo
administrativo nº 08810071.000829/2021-15, destinado a Aquisição de lanterna de capacete para combate à
incêndio florestal a serem utilizados na proteção ambiental objetivando o reaparelhamento do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio Grande do Norte, conforme Termo de Referência. Tudo mediante procedimento licitatório
na modalidade de Shopping, conforme disposto no Art. 42 da Lei nº 8.666/93. Podendo encaminhar a proposta de
cotação de preço (SDP) e documentos, para o e-mail: shoppinggovernocidadao@gmail.com, ou entregar no
seguinte endereço: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças, Centro Administrativo do Estado do Rio
Grande do Norte, BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Fone (84) 3232-1964, no dia 09 de setembro de 2021,
(horários de Brasília-DF). O Edital, Termo de Referência e demais anexos está disponível no referido site do
Governo Cidadão (http://www.governocidadao.rn.gov.br/?pg=tipos_licitacoes_abertas). As despesas
decorrentes da aquisição do objeto da SDP já mencionada serão quitadas com recursos do Banco Mundial, nos
termos do acordo de Empréstimo nº 8276-BR. Natal, 01 de setembro de 2021. Ronaldo Barros Pereira -
Presidente. Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação. Projeto Governo Cidadão.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13038/2021 (COM COTA DE
AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 13038/2021 –
Processo nº 42094/2021-65, que tem como objeto a seleção de propostas para
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de chapa de alumínio para rufo ou
calha, para ser utilizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESERP, nos
serviços de manutenção SEECTUR, SEDUC, SECULT, SAÚDE, SEDS, SEMAM,
SEMES, SUP/AC, SUP/MORROS, SUP/ZNO, SUP/ZOI e SUP/RCH, conforme
descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. O encerramento do
recebimento das propostas dar-se-á em 23/09/2021, às 09h00 e a disputa de lances
ocorrerá em 23/09/2021 às 10h30. O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de
02/09/2021, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo
“Licitações-e”. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13)
3201-5733/3201-5165 ou e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br.
Santos, 01 de setembro de 2021.
ELIANA OLIVEIRAAMORIM
COORDENADORA DE LICITAÇÕES
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SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/FARMÁCIA DE ALTO CUSTO MOGI DAS CRUZES,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 003/2021 – ID 3186, realizado para a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de VIGILÂNCIA. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

MAIS ITAPEVI – SPE S/A
CNPJ: 42.973.028/0001-55 - NIRE: 3530057395-1

ATADEASSEMBLEIAGERALDE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADEANÔNIMAFECHADADENOMINADAMAIS ITAPEVI – SPE S/A

DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 de março de 2021, às 10:00 horas, na Rua Irineu Chaluppe, nº 31, Bairro
Jardim Itapevi, Município de Itapevi, Estado de São Paulo, CEP 06.653-180. PRESENÇA: Presente a totalidade
dos acionistas fundadores da Companhia ora constituída, conforme consta da assinatura desta ata e do Livro de
Presença deAcionistas da Companhia, quais sejam: (i) Suma Brasil ‐ Servicos Urbanos eMeioAmbiente S.A.,
sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.565.111/0001‐85, com sede na Rua Santa Catarina,
nº 894, Bairro de Lourdes, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.170‐084, neste ato
representada por seus diretores João Andrade Rezende, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de
Identidade nº MG-11.763.325, inscrito no CPF/ME sob o nº 089.003.776-04, residente e domiciliado na Rua
Fernandes Tourinho, nº 782, apartamento nº 903, Bairro Savassi, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, CEP 30.112-004; e Helder Filipe Teixeira Bessa, português, solteiro, economista, portador do Registro
Nacional de Estrangeiro – RNE nº V913006-Q, inscrito no CPF/ME sob o nº 021.041.476-62, residente e domi-
ciliado na Rua dos Aimorés, nº 2.085, apartamento nº 2.103, Bairro de Lourdes, Município de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, CEP 30.140-074; e (ii) Sanepav Saneamento Ambiental Ltda, sociedade empresária
limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 01.141.830/0001-00, com sede na Avenida Copacabana, nº 325, Bairro
Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.472-001, neste ato
representada por seuAdministradorWalmir Benediti, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cartei-
ra de Identidade nº 8.027.539, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.008.418-98, residente e
domiciliado na Alameda Coimbra, nº 204, Bairro Alphaville Conde II, Município de Barueri, Estado de São
Paulo, CEP 06.473-055.Convocação/Publicações:Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão
da presença da totalidade dos acionistas fundadores da Companhia, conforme dispõe o artigo 124, § 4º, da Lei nº
6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”).Mesa: Por indicação dos presentes, assumiu os trabalhos na quali-
dade de Presidente o Sr. João Andrade Rezende, que convidou o Sr. Helder Filipe Teixeira Bessa para Secretário
da Mesa. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a constituição da sociedade anônima fechada a ser denominada
MAIS ITAPEVI – SPE S/A (“Companhia”) e a aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia; (ii) a
subscrição das ações de emissão da Companhia e integralização do capital social; (iii) a declaração de constitui-
ção da Companhia; (iv) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) a eleição dos
membros da Diretoria da Companhia (vi) a não instalação do Conselho Fiscal; e (vii) a fixação da remuneração
dos administradores da Companhia. Deliberações: Instalada a Assembleia, após discussão e votação das maté-
rias constantes da ordem do dia, os acionistas fundadores deliberaram: (i) Aprovar a constituição de uma socie-
dade anônima de capital fechado a ser denominadaMAIS ITAPEVI – SPE S/A, nos termos previstos na Lei das
Sociedades Anônimas, que será regida pelo Estatuto Social aprovado pelos acionistas e transcrito como Anexo I
desta Ata. (ii) Aprovar e confirmar a subscrição pelos acionistas fundadores de 10.451.200 (dez milhões, quatro-
centas e cinquenta e uma mil e duzentas) ações ordinárias, todas nominativas, e sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$ 1,00 (um real) cada, resultando no preço total de emissão de R$ 10.451.200,00 (dez milhões,
quatrocentos e cinquenta e um mil e duzentos reais), destinado em sua totalidade ao capital social da Companhia.
As ações emitidas foram totalmente subscritas pelos acionistas presentes, que realizaram, como entrada, o paga-
mento e integralização de 10% (dez por cento) do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro, conforme
Boletins de Subscrição constantes do Anexo II desta Ata e comprovantes de depósito/transferência bancária
constantes do Anexo III. Os Acionistas se obrigam a integralizar anualmente no mínimo 10% (dez por cento) do
valor subscrito, de forma que o total do capital subscrito seja totalmente integralizado nos primeiros 10 (dez) anos
de vigência da Companhia. (iii) Observadas as formalidades legais e não havendo oposição de quaisquer dos
subscritores, neste momento, o Presidente da Mesa declarou constituída a Companhia, uma sociedade anônima
fechada. (iv) Aprovar a nomeação dos seguintes membros do Conselho de Administração (“Conselheiros”), que
exercerão suas funções por um mandato de 3 (três) anos, a partir destaAssembleia Geral de Constituição: a) João
Andrade Rezende, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº MG-11.763.325, inscri-
to no CPF/ME sob o nº 089.003.776-04, residente e domiciliado na Rua Fernandes Tourinho, nº 782, apartamen-
to nº 903, Bairro Savassi, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.112-004; b)Walmir
Benediti, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº 8.027.539, expedida SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.008.418-98, residente e domiciliado na Avenida Copacabana, nº 325, con-
junto nº 1901, Bairro Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP
06.472-001; c) Norberto Jorge Rodrigues Alves da Costa, português, divorciado, engenheiro, portador do
Registro Nacional Migratório n° F266726D, inscrito no CPF/ME sob o nº 706.456.106-90, domiciliado na Rua
Espírito Santo, nº 1.996, apartamento nº 902, Bairro Lourdes, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, CEP 30.160-032; e d) Julia Maria dos Santos Elias, brasileira, casada, gestora, portadora Carteira de
Identidade nº 23.126.797, inscrita no CPF/ME sob o nº 149.232.098-60, residente e domiciliada na Avenida
Copacabana, nº 325, conjunto nº 1901, Bairro Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville, Município de Barueri,
Estado de São Paulo, CEP 06.472-001. Os Conselheiros ora eleitos tomarão posse mediante assinatura do com-
petente termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração e das Declarações de Desimpedimento,
cujas cópias ficarão arquivadas na sede da Companhia para todos os fins. Os acionistas deliberaram ainda eleger
o Conselheiro JoãoAndrade Rezende como Presidente do Conselho deAdministração e o ConselheiroWalmir
Benediti como Vice-Presidente do Conselho de Administração. (v) Aprovar a eleição dos seguintes membros da
Diretoria (“Diretores”), que exercerão suas funções por um mandato de 3 (três) anos, a partir desta Assembleia
Geral de Constituição: a) Norberto Jorge RodriguesAlves da Costa, português, divorciado, engenheiro, porta-
dor do Registro Nacional Migratório n° F266726D, inscrito no CPF/ME sob o nº 706.456.106-90, domiciliado
na Rua Espírito Santo, nº 1.996, apartamento nº 902, Bairro Lourdes, no Município de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, CEP 30.160-032, para o cargo de Diretor Presidente; e b) Walmir Benediti, brasileiro, casado,
engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº 8.027.539, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME
sob o nº 006.008.418-98, residente e domiciliado na Alameda Coimbra, nº 204, Bairro Alphaville Conde II,
Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.473-055, para o cargo de Diretor sem Designação Específi-
ca; O Conselho de Administração ratificou a eleição do Diretores, incluindo o tempo de mandato e os cargos que
serão exercidos. (vi) Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal da Companhia, que não funcionará em caráter
permanente e somente será instalado mediante solicitação dos acionistas, nos termos do artigo 161, da Lei das
Sociedades Anônimas e das disposições do Estatuto Social da Companhia; e (vii) Aprovar a remuneração global
anual dos administradores da Sociedade, no valor anual e global de RS 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos
reais), correspondente a 01 (um) salário-mínimo mensal vigente no País nesta data para cada cargo de Diretor. Os
Diretores renunciaram expressamente e em caráter irrevogável e irretratável ao direito de receber da Sociedade
qualquer quantia a título de remuneração por sua atuação como administradores da Sociedade (pró-labore). De-
liberou-se, então, aprovar o não pagamento de pró-labore aos administradores da Sociedade, a partir do exercício
de 2021 até nova deliberação em sentido contrário, em razão da renúncia em receber o pró-labore por parte dos
administradores, conforme constante destaAta. Publicações eArquivamento: Por fim, deliberaram a publicação
desta ata na imprensa oficial e jornal de grande circulação, bem como seu arquivamento perante o Registro de
Empresas, para os devidos fins legais. Encerramento e Assinatura dos Presentes: Nada mais havendo a tratar,
observadas as formalidades legais, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, declarando a constituição da
Companhia e lavrando-se a presente ata que, depois de lida aos acionistas e demais presentes, foi aprovada e
assinada pela unanimidade dos presentes. Itapevi/SP, 04 de março de 2021.Mesa: João Andrade Rezende – Pre-
sidente da Mesa; Helder Filipe Teixeira Bessa – Secretário da Mesa. Acionistas: (i) SUMA BRASIL ‐ SERVI-
COS URBANOS E MEIOAMBIENTE S.A., (por seus Diretores João Andrade Rezende e Helder Filipe Teixei-
ra Bessa); SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (por seu Administrador Walmir Benediti). Mesa:
João Andrade Rezende - Presidente da Mesa; Helder Filipe Teixeira Bessa - Secretário da Mesa. Acionistas:
Suma Brasil ‐ Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A. - João Andrade Rezende e Helder Filipe Teixeira
Bessa; Sanepav Saneamento Ambiental Ltda - Walmir Benediti. Visto do advogado: Eduardo Duarte Mou-
ra Lopes - OAB/MG nº 146.902. JUCESP/NIRE nº 3530057395-1 em 03/08/2021. Protocolo: 0.692.071/21-0.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.


