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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2017
Convênio: FINEP Centro de Referência em Radiocomunicações
Objeto: Aquisição de gerador de sinais vetorial até 6GHz, com a
utilização de verba vinculada ao Convênio FINEP 01.14.0231.00.
Total de itens solicitados: 00001. Fundamento Legal: art. 24 XXI Lei
8.666/93. Valor da contratação: R$ 79.906,97 (setenta e nove mil
novecentos e seis reais e noventa sete centavos.) Empresa Contratada:
Keysight Tecnhologies Inc.

FUNDAÇÃO NORTE RIO-GRANDENSE
DE PESQUISA E CULTURA
AVISO DE HOMOLOGAÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2017
A autoridade competente, no uso de suas atribuições legais,
especialmente nos termos da Portaria nº 006/2017-FUNPEC, em
consonância com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, RESOLVE:
HOMOLOGAR o procedimento licitatório, do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP n° 019/2017-FUNPEC, tipo "Menor preço por
Item", cujo objeto trata da "eventual aquisição de módulo para estufa
e casa de vegetação com irrigação e aeração", sendo vencedora a
empresa:
COMBRAS
COMERCIAL
DE
MATERIAL
PERMANENTE E DE CONSUMO L. (CNPJ: 18.873.549/0001-56),
Item 01. Estando toda a documentação apresentada de acordo com as
exigências editalícias.
Natal/RN, 15 de fevereiro de 2018.
ANDRÉ LAURINDO MAITELLI
Diretor Geral

FUNDAÇÃO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA
DA REGIÃO DE IPERÓ E ADJACÊNCIAS
EXTRATO DE RESCISÃO
Convênio: 01.14.0240. Espécie: Termo de Rescisão do Contrato nº
025/FP-2017/00. Objeto: Rescisão amigável do Contrato nº 025/FP2017/00. Contratada: PALMIERI E SILVA SERVIÇOS LTDA - ME.
CNPJ: 23.767.328/0001-33. Fundamento: inciso II do art. 79 da Lei
nº 8.666/93. Ordenador de Despesas: PEDRO ALVES
CAVALCANTE JUNIOR. Diretor-Presidente: SÉRGIO LUIS DE
CARVALHO MIRANDA. Data da Assinatura: 31 de janeiro de
2018.

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL
PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2018, Convênio nº
838504/2016
A Superintendente de Administração e Finanças do IMIP, no
uso de suas atribuições HOMOLOGA, consoante Lei nº. 10.520 de
17/07/2012. Decreto nº. 5.450 de 31/05/2005 e considerando o que
consta nos autos do processo e da ata de sessão pública do presente
Certame para todos os efeitos legais. Tendo o seguinte resultado de
julgamento de licitação:
Lote 01 - Empresa: R.C Artigos e Equipamentos
Hospitalares Ltda, CNPJ: 02.377.937/0001-06, no valor total de R$
43.790,00.
Recife, 21 de fevereiro de 2018
MARIA SILVIA FIGUEIRA VIDON

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ TECPAR
RESULTADO CHAMADA PÚBLICA N° 1/2017
O Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar, torna público
o resultado da Chamada Pública acima referenciada, a qual tem por
objeto a "Prospecção de mercado para Transferência de Tecnologia
para Fabricação e Fornecimento dos medicamentos Abiraterona,
Anastrozol, Bicalutamida, Bosentana, Clorambucil, Dimetil Fumarato,
Ibrutinibe, Letrozol, Mercaptopurina, Sorafenibe, Sunitinibe,
Tamoxifeno, Temozolomida e Tioguanina, para atendimento da
Portaria GM/MS nº 704 de 08 de março de 2017 - Anexo III."
Empresa habilitada:
Natcofarma do Brasil Ltda. - Atendeu às exigências do
Edital para os medicamentos Abiraterona, Anastrozol, Bosentana e
Letrozol.
Para os medicamentos Bicalutamida, Clorambucil, Dimetil
Fumarato, Ibrutinibe, Mercaptopurina, Sorafenibe, Sunitinibe,
Tamoxifeno, Temozolomida e Tioguanina não compareceram
proponentes interessados. Melhores informações no endereço
http://www.tecpar.br/chamada_publica_001-2017 ou no Setor de
Licitações do Tecpar, fone: (41)3316-3170.
Curitiba, 2 de fevereiro de 2018.
RAQUEL KOEHLER SANSON
Comissão Técnica de Avaliação

AVISO
A Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de
Iperó e Adjacências - FUNDAÇÃO PÁTRIA, CNPJ n.º
71.558.068/0001-39, inscrição estadual n.º 358.066.586.112,
inscrição municipal n.º 0.32220.046, com sede na Rua José
Antônio Scaciota, 165, Municipio de Iperó - SP, torna público,
para conhecimento dos interessados, que realizará Cotação Prévia
de Preços para "Fornecimento de Serviço de Infraestrutura de
tecnologia da informaçao e comunicações (TIC), incluindo
fornecimento de serviços de operação e manutenção remotas de
redes locais de computadores, fornecimento de circuito de dados,
acesso à internet controlado, hospedagem de aplicações dedicadas
e arquivamento de dados (storage) em DataCenter", visando
manter as metas do Convênio FINEP n.° 01.14.0240, celebrado
entre a Fundação Patria e a FINEP para a execução do projeto
detalhado de engenharia do Reator RMB - Reator Multipropósito
Brasileiro.
Os interessados disporão de 8 (oito) dias úteis, a partir da
data da publicação desta chamada no Diário Oficial, para solicitar
a especificação técnica dos serviços e enviar a cotação de preços,
encaminhando correspondência eletrônica às caixas postais:
f.patria@terra.com.br e comercial@amazul.gov.br.
O contrato a ser celebrado terá vigência de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por igual período.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018
-

Cooperativa

de

Educadores

e

Instrutores de Línguas de Curitiba, CNPJ/MF nº 07.412.916/000106, VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.186.570,20. OBJETO:
Contratação de serviços técnicos nas áreas de educação e instrução
de línguas estrangeiras. Vigência: 08/02/2018 até 08/08/2018, nos
termos da Lei 8.666/93 e demais alterações.
SUPERINTENDENTE DA FUNPAR
João da Silva Dias

Curitiba, 2 de fevereiro de 2018.
RAQUEL KOEHLER SANSON
Comissão Técnica de Avaliação

IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARANÁ

CEILIN

O Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar, torna público
o resultado da Chamada Pública acima referenciada, a qual tem por
objeto a "Prospecção de mercado para Transferência de Tecnologia
para Fabricação e Fornecimento dos medicamentos Vacina
Pentavalente (DTP/HB/Hib), Vacina Pneumococco 23, Vacina
Varicela, Vacina Tríplice DTP, para atendimento da Portaria GM/MS
nº 704 de 08 de março de 2017 - Anexo III."
Empresa habilitada:
Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. - Atendeu às
exigências do Edital para os medicamentos Vacina Pneumococco 23 e
Vacina Varicela.
Para os medicamentos Vacina Pentavalente (DTP/HB/Hib) e
Vacina Tríplice DTP não compareceram proponentes interessados.
Melhores
informações
no
endereço
http://www.tecpar.br/chamada_publica_002-2017 ou no Setor de
Licitações do Tecpar, fone: (41)3316-3170.

CNPJ nº 33.376.989/0001-91 - NIRE nº 33.3.0030917-9

Iperó, SP, 15 de fevereiro 2018.
SÉRGIO LUIS DE CARVALHO MIRANDA
Diretor-Presidente

CONTRATADA:

RESULTADO CHAMADA PÚBLICA N° 2/2017

Ficam convocados os Senhores Acionistas do IRB BRASIL
RESSEGUROS S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia"), a ser realizada no
dia 14 de março de 2018, às 15:30h, na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Marechal Câmara nº 171, 9º andar, na Cidade
do Rio de Janeiro, a fim de deliberar acerca das seguintes matérias: 1.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos
Administradores da Companhia, bem como examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2017, acompanhadas do relatório anual da
administração e dos pareceres dos auditores independentes, do
Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de
Administração da Companhia; (ii) deliberar sobre a proposta de
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, incluindo a proposta de retenção de parte do lucro
líquido com base em orçamento de capital e de distribuição de
dividendos aos acionistas da Companhia; e (iii) eleger os membros
efetivos e suplentes do Conselho de Administração e os membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. 2. Em Assembleia Geral
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Extraordinária: (i) fixar o limite de valor da remuneração anual global
dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia, para o período de abril de 2018 a março de 2019.
Instruções Gerais: Poderão participar da Assembleia ora convocada,
todos os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia na
data da Assembleia, por si, seus representantes legais ou
procuradores, desde que as referidas ações estejam escrituradas em
seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo
serviço de ações da Companhia. Com o objetivo de dar celeridade ao
processo e facilitar os trabalhos da Assembleia, a Companhia solicita
que o comprovante de titularidade das ações e o instrumento de
mandato sejam depositados na sua sede com, preferencialmente, 2
(dois) dias úteis de antecedência da data prevista para a realização da
Assembleia. Nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009 ("Instrução CVM 481"), a Companhia adotará o
sistema de votação a distância, permitindo que os acionistas
participem da Assembleia mediante a entrega do boletim de voto a
distância diretamente à Companhia, aos agentes custodiantes ou à
instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações
escriturais da Companhia, Banco do Brasil S.A., de acordo com as
instruções contidas na Proposta da Administração, conforme modelo
disponibilizado pela Companhia e observadas as orientações
constantes do item 12.2 do formulário de referência da Companhia. O
percentual mínimo de participação no capital votante para solicitação
de adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do
Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), nos termos da
Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme
alterada, e do artigo 4º da Instrução CVM 481, observado o prazo
legal de até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização
da Assembleia para tal requisição. Ficam asseguradas as faculdades
previstas nos §4º e 5º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, para eleição de membros do Conselho de Administração da
Companhia. A Companhia informa que se encontram à disposição
dos Senhores Acionistas, na sua sede social, no seu site de Relações
com Investidores (www.ri.irbbrasilre.com), bem como nos sites da B3
(www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), o presente Edital de Convocação e a Proposta da
Administração, que contém as informações requeridas pela Instrução
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 e pela Instrução CVM 481
sobre as matérias a serem examinadas e discutidas na Assembleia. Os
documentos ou propostas, declarações de voto, protestos ou
dissidências sobre as matérias a serem deliberadas deverão ser
apresentadas no dia da Assembleia, por escrito à Mesa da
Assembleia, que, para esse fim, será representada pelo (a)
Secretário(a) da Assembleia.
Rio de Janeiro, RJ, 9 de fevereiro de 2018.
ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Presidente do Conselho de Administração

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A/
CNPJ 60.886.413/0001-47
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 708820
A Liquigás Distribuidora S/A torna público que está
instaurando licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 708820,
tendo como objeto a contratação de prestação de serviços de portaria
para a unidade de São Luís/MA.
Envio das propostas eletrônicas até o dia 05/03/2018 às 9h15
e sua abertura ocorrerá no dia 05/03/2018 às 9h15.
O Edital está à disposição dos interessados pelo site
www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações pelo fone (11) 37032784 ou pelo fax (11) 3703-2340.
ELAINE DE CÁSSIA VIOLLA CARVALHO
Gerência de Contratação de Serviços

MB MED - CLINICA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ 17.653.610/0001-97
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os sócios quotistas da sociedade
empresária MB MED CLINICA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA,
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar
em 23 de Fevereiro de 2018, ás 13h00 em 1ª convocação com a
presença de titulares de no mínimo ¾ do capital social, e ás
13h30m em 2ª convocação com qualquer número de presentes, no
Endereço sito à Avenida Sete de Setembro, n. 4.698, sala 1.303,
bairro Batel, CEP 80.240-000, Curitiba/PR, a fim de discutirem e
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Cessão (venda) de
quotas sociais entre cotistas e terceiros; 2. Ingresso e retirada de
sócios que manifestarem interesse perante a sociedade; 3. Mudança
de endereço da Filial localizada no Município de Mafra/SC; 4.
Assuntos gerais de interesse social; 5. Prestação de Contas.
Comunicamos ainda que os documentos a que se refere o Art.
1.078, parágrafo I do Código Civil, ambos relativos aos exercícios
findos até o ano de 2017 estarão disponíveis na sede da sociedade
para análise dos sócios em horário comercial.
FELIPE DE PRÓSPERO BELO
Sócio Administrador
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