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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA
GRÁFICA, DA COMUNICAÇÃO GRÁFICA E DOS SERVIÇOS
GRÁFICOS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA
FLUMINENSE

AVISO DE RETIFICAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1/2021

CNPJ 03.681.070/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ELEITORAL
Pelo presente a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA
INDÚSTRIA GRÁFICA, DA COMUNICAÇÃO GRÁFICA E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS retifica o
edital publicado no Diário Oficial da União do dia 13 de abril de 2021, seção 3, página 140,
para informar que a Assembleia Ordinária Eleitoral para o fim específico de eleger os
membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, e das
Secretarias Regionais da Confederação que será realizada no dia 30 de abril de 2021, às
09:00 (nove) até às 15:00 (quinze) horas, será feita na modalidade virtual, por meio do
Sistema Electios, na mesma data e horário citados acima, em razão da crise sanitária
provocada pela Covid-19 e das medidas de segurança impostas que impossibilitam a
realização por meio presencial, nos termos da Nota Técnica nº 06 da CONALIS/MPT, cujo
link será enviado por SMS e e-mail aos delegados, para que possam exercer o direito ao
voto. Na oportunidade será discutida a alteração do estatuto social da Confederação para
possibilitar a realização de assembleia na modalidade virtual.

Processo CISBAF: nº 111/2021. Modalidade: Pregão Presencial SRP nº 001/2021.
Data de Abertura: 03/05/2021 às 10:00 hrs. Local: Sede do CISBAF - Avenida Governador
Roberto da Silveira, nº2.012/parte - Posse - Nova Iguaçu CEP 26.020-740. Objeto: Registrar
preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo, higiene, escritório e
limpeza. O Instrumento Convocatório e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados na sede do CISBAF a partir de 16/04/2021 para retirada mediante
requerimento e carimbo do CNPJ, ou através do email licitacao@cisbaf.org.br.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 2/2021
Processo CISBAF: nº 1636/2020. Modalidade: Pregão Presencial SRP nº
002/2021. Data de Abertura: 07/05/2021 às 10:00 hrs. Local: Sede do CISBAF - Avenida
Governador Roberto da Silveira, nº2.012/parte - Posse - Nova Iguaçu CEP 26.020-740.
Objeto: Registrar preços para aquisição de componentes de informática. O Instrumento
Convocatório e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sede do CISBAF
a partir de 16/04/2021 para retirada mediante requerimento e carimbo do CNPJ, ou
através do email licitacao@cisbaf.org.br.

São Paulo, 14 abril de 2021
LEONARDO DEL ROY
Presidente do Pleito Eleitoral da Confederação

PAULA MARTINS
Pregoeira

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS
AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CONTAG

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/20201

Pelo presente edital, ficam convocadas as federações filiadas, representadas
por suas respectivas delegações, para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária, na sede da CONTAG, situada no SMPW, Quadra 01 Conjunto 02, Lote 02,
Núcleo Bandeirante-DF, com participação presencial e virtual, por meio de plataforma
eletrônica, de acordo com Artigo 12, § 4º do Estatuto Social, nos seguintes termos:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 27 de abril de 2021, às 09:00 horas em primeira
convocação, ou às 10:0 horas em segunda e última convocação, observando o quorum
estatutário, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Prestação de Contas
do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, II - Relatório de Atividades do
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, III - Assuntos Gerais. ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 27 de abril de 2021, às 15:00 horas, em primeira
convocação, ou às 16:00 horas em segunda e última convocação, observando o quórum
estatutário, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Posse da Diretoria,
Conselho Fiscal e respectivas suplências da CONTAG para a gestão 2021-2025; II - Assuntos
Gerais.

O Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí - CISCAÍ - comunica a realização
do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 002/2021 - Processo Administrativo nº
08/2021. Objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais/equipamentos médicohospitalares (luvas e teste) - 9 itens. Data da disputa: dia 29/4/2021, às 9h01min. O Edital
está publicado nos sites: www.ciscai.com.br e www.pregaobanrisul.com.br.
MARCO AURÉLIO ECKERT
Presidente

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA/ITAPETINGA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - SRP
O Pregoeiro do Consórcio Interfederativo de Saúde da Região de Vitória da
Conquista/Itapetinga - CISVITA, torna público que será realizado certame licitatório, na
modalidade Pregão Eletrônico SRP - Nº 001/2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para
prestação de serviços de Telediagnóstico de Imagem para apoio diagnóstico de Exames de
Espirometria, Mamografia, Raio X, Tomografia e Ressonância Magnética e incluso a
disponibilização em forma de comodato do sistema PACS, para atender a demanda da
Policlínica Regional de Saúde de Vitória da Conquista-BA/Itapetinga. Data e hora da
abertura da proposta: dia 28 de abril de 2021 às 08:30h (horário local). Edital e
informações: http://cisvita.dofem.com.br/; licitações-e.com.br.

Brasília-DF, 13 de abril de 2021.
ARISTIDES VERAS DOS SANTOS
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE
DE SÃO PAULO
CNPJ: 07.309.266/0001-60

JESIEL SANTOS VIANA

AVISO
PREGÃO Nº 2/2021

CONSTRUTORA SULTEPA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 89.723.993/0001-33
NIRE 43300002357

Decisão no Processo Licitatório n.º 06/2021, Pregão n.º 02/2021, tendo como
objeto o aquisição de 01 (um) veículo automotor e de equipamentos de informática,
referente ao Convenio plataforma +Brasil n.º 903444/2020, conforme especificações,
quantidades e demais condições descritas no Anexo I - Termo de Referência, deste Edital,
adiar "sine die" o prazo estabelecido para a realização do certame, previsto no preâmbulo
do edital.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Construtora Sultepa S/A - Em
Recuperação Judicial (a "Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (a
"Assembleia"), a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 8:30h, na sede da Companhia,
na Rua Sérgio Jungblut Dieterich, nº 1200, bairro Sarandi, CEP 91.060-410, em Porto
Alegre/RS, para examinarem, discutirem e votarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) o
relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras
da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) a proposta da administração para
a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;
e (iii) a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2021.
Informações Gerais: Conforme as orientações constantes na proposta da administração
para Assembleia da Companhia (a "Proposta da Administração"), não será possível que o
acionista exerça seu direito de voto por meio do sistema de boletim de voto à distância.
Para fins de melhor organização, os administradores recomendam aos acionistas que
queiram participar da Assembleia, que depositem na Companhia, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas a contar da data de realização da Assembleia, o
instrumento de mandato devidamente regularizado na forma da lei e de acordo com o
disposto na Proposta da Administração, na hipótese de representação do acionista. Os
documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia da
Companhia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social e páginas eletrônicas
da Companhia (www.sultepa.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), na rede mundial de
computadores (internet).

Andradina - SP, 14 de Abril de 2021
OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES
Presidente do Ciensp

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA
MINEIRA DA SUDENE
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021
Processo Licitatório 009/2021, Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº
004/2021, O CIMAMS - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da
Sudene - avisa aos interessados da Suspensão Definitiva de Licitação, sendo que as
informações
contam
no
link:
https://www.cimams.mg.gov.br/licitacoes/pregaoeletronico/processo-licitatorio-009-2021-pregao-eletronico-por-registro-de-precos-no-0042021/ - Informações pelo fone: (38) 3221-0841 e (38) 9 9970-3832, e-mail:
licitacao@cimams.mg.gov.br
ALISSON RAFAEL ALVES SANTOS
Pregoeiro

Porto Alegre/RS, 13 de abril de 2021
RICARDO LINS PORTELLA NUNES
Presidente do Conselho de Administração

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

EMBRATUR AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO INTERNACIONAL
DO TURISMO

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2021
O CISAMUREL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMUREL, por meio do
presente, na intenção de ampliar a base de credenciados para o ano de 2021, torna
público o lançamento do Edital de Credenciamento nº 04/2021, para o credenciamento de
prestadores de serviços especializados na área da saúde, exclusivo em diagnóstico por
ultrassonografia, para atender os pacientes do Sistema Único de Saúde dos Municípios
Consorciados, na forma e valores constantes do Edital. Os interessados deverão entregar a
documentação exigida a partir da data prevista no Edital, nos prazos e na forma nele
definidas. A íntegra do Edital poderá ser retirada na sede do Consórcio sito à Rua Rio
Branco, nº. 67, sala B, bairro Vila Moema, Tubarão (SC), ou pelo site
www.cisamurel.sc.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas na sede do Consórcio,
no endereço acima ou pelo telefone (48) 3626-5711, ramal 105.

AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2020 - UASG 927988
A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur, por
intermédio da Comissão Especial de Licitação instituída pela Portaria nº 104/2020 de
23/11/2020, divulga que não houve interposição de Recurso do resultado final das
propostas Técnicas e de preços da Concorrência nº 01/2020, referente ao Processo nº
72100.000145/2020-45.
A Comissão torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar
no dia 22 de abril de 2021, às 10h, em sua sede, no SCN Quadra 2 - Bloco G, - Bairro Asa
Norte, Brasília/DF, CEP 70712-907, a quarta sessão pública para recebimento e abertura
dos Invólucro V contendo os documentos de habilitação e demais procedimentos relativos
à Concorrência nº 01/2020 - Publicidade e Propaganda.

Tubarão-SC, 14 de abril de 2021.
SALESIO WIEMES
Presidente do CIS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021041500129

ROBERTO DOS SANTOS VASCONCELOS
Comissão Especial de Licitação

129

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

