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CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
DO ESTADO DE SERGIPE

AV I S O
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018

Recurso e Nova Data Para Apresentação de Novas Propostas. Processo: Tomada
de Preços n° 02/2018: Objeto: contratação de empresa especializada para efetuar reforma
na sede do CORE/SE. A Comissão Especial de Licitação se reuniu aos dezenove dias do mês
de março de dois mil e dezenove, às 11:30 horas, na sede do CORE-SE, situado à Rua João
Pessoa, 320, sala 519, Centro, Aracaju, Sergipe para análise dos argumentos técnicos
contra o não provimento do recurso interposto pela empresa JPC CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP. Após analisar o referido parecer do engenheiro contratado para esta licitação o
mesmo entendeu que a empresa não apresentou detalhamento do BDI e encargos sociais
em conformidade com o anexo I do projeto básico e pela apresentação de itens de
composição unitárias "analíticas", com respectivos insumos zerados ou com valores não
apresentados. Assim, por se tratar de questões meramente técnicas a Comissão Especial de
Licitação nega provimento as razões recursais e concluiu que todas as empresas foram
desclassificadas. Dessa forma, marca para o dia 29 de março de 2019, às 9 horas nova
sessão para que as empresas apresentem novas propostas, nos termos do artigo 48, § 3º
da Lei 8.666/93.

Aracaju, 20 de março de 2019
CLÁUDIA R. VIEIRA ARAGÃO

Presidente da CPL

Ineditoriais

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÂO ELETRÔNICO Nº 189/2018
3° Repetição

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DE
MATO GROSSO DO SUL - SAD, através da Coordenadoria de Licitação e Registro de Preços
- CLRP/SUCOMP/SAD, por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como veículo oficial
de publicação do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme a Lei n°3.394/2007, torna
público a segunda repetição da licitação abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
REPETIÇÃO DOS LOTES: 04, 05, 07, 11, 12 e 14
PREGÃO ELETRÔNICO: 189/2018
PROCESSO: 55/000.811/2018
ABERTURA DA SESSÃO: Às 08:00 horas do dia 03/04/2019, (HORÁRIO LOCAL).
ENDEREÇO DA ABERTURA DA SESSÃO: www.centraldecompras.ms.gov.br
O edital, adendos e demais avisos, encontram-se disponíveis aos interessados

gratuitamente no site www.centraldecompras.ms.gov.br.

Campo Grande-MS, 6 de março de 2019.
A COORDENADORIA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ nº 15.480.715/0001-66

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convoco, pelo presente, os associados fundadores e efetivos que estejam
quites e no pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária respectivamente, no dia 03 de abril do corrente ano, às 11:00h
(onze horas), em primeira convocação, ou às 11:30h (onze horas e trinta minutos), em
segunda e última convocação com qualquer número, na Rua da Ajuda, 35 - 18° andar -
parte - Centro - Rio de Janeiro-RJ, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: 1)
Aprovação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 2) Revisão e
Suplementação do exercício de 2018; 3) Previsão Orçamentária 2019 e 4) Assuntos Gerais
- Rio de Janeiro, 18 de março de 2019

MARCOS DA VEIGA PEREIRA
Presidente da Associação

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO,
entidade civil registrada sob o nº de ordem 287, do livro a-1 do Cartório do 2º Ofício do
Registro Civil, Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Brasília, em 25.05.1979, no uso
de suas atribuições e em observância ao disposto no artigo 18 do Estatuto, CONVOCA os
Associados da entidade para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ter lugar em São
Paulo, no centro de eventos do Hotel Renaissance, no dia 30 de março de 2019, em
primeira convocação às 17h e em segunda convocação às 17h15, para atender à seguinte
pauta:

I - Informes;
II - Apreciação de prestação de contas dos meses de dezembro/2018 e janeiro

e fevereiro de 2019 e parecer do Conselho Fiscal;
III - Implantação da Escola da ANPT;
IV - Outros Assuntos.

Brasília-DF, 18 de março de 2019.
ÂNGELO FABIANO FARIAS DA COSTA

Presidente da Associação

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Em conformidade com as disposições do Estatuto Social da Associação
Nacional dos Servidores da Agricultura - ANSA, sob o amparo do Artigo 5º, no seu
Parágrafo 1º, o Presidente da ANSA, CONVOCA os seus associados, quites com suas
obrigações estatutárias, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária - AGO, a realizar-
se no dia 29 de março de 2019, na SEDE da ANSA no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edificio
Anexo A, Terreo, Brasília-DF, às 10:30 (dez horas e trinta minutos) em primeira
convocação, com a presença de 20% (vinte por cento) mais 1 (um) dos sócios quites
e às 11:00 (onze horas) em segunda convocação, com a presença de qualquer número
de sócios, tendo como pauta única: 1º) Apreciar e Aprovar o Balanço Anual e as
Prestações de Contas dos exercícios de 2018.

Brasília-DF, 20 de março de 2019.
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

Presidente da ANSA

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
ÁREA DE RECURSOS MATERIAIS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 055/2018 de fornecimento e instalação de piso de borracha na Unidade
SARAH Salvador, que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS - APS e a
empresa BAUECO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. CNPJ da Contratada:
13.138.765/0001-34. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de
piso de borracha em manta, conforme especificação prevista em edital. VALOR total do
Contrato: R$ 225.279,70 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e
setenta centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 18 de dezembro de 2018.
LOCAL e DATA: Brasília-DF, 01 de março de 2019.

CAIXA SEGUROS HOLDING S/A
CNPJ/MF nº 14.045.781/0001-45 - NIRE nº 53.3.0001362-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Srs.
Acionistas da Caixa Seguros Holding S.A. ("Companhia") a se reunirem em AGO/E, no dia
29/03/2019, às 10h00, a ser realizada em sua sede social, na Cidade de Brasília - DF, no
Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1201 - Parte A, CEP 70701-050,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício de 2018 e a distribuição de dividendos; (c) Eleição de membros do Conselho
de Administração; (d) Ratificar a atual composição da Diretoria Executiva e do Comitê de
Auditoria; (e) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia e dos
membros do Comitê de Auditoria; (f) Ratificação dos atos societários devidamente
realizados e registrados na Junta Comercial competente; (g) Deliberar sobre alteração do
artigo 7º do Estatuto Social da Companhia; (h) Deliberar sobre o aumento do Capital Social
da Companhia e consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e (i)
Consolidar o Estatuto Social, em caso de aprovação das matérias elencadas nos itens
acima. Informações Gerais: 1) Os documentos elencados no artigo 133 da Lei nº. 6.404/76
e os demais necessários a tomada de decisão dos Senhores Acionistas encontram-se à
disposição na sede social da Companhia. 2) Os acionistas que se fizerem representar por
procuradores deverão depositar seus respectivos instrumentos de mandato na sede social
da Companhia na data da realização da Assembleia.

Brasília - DF, 18 de março de 2019.
XAVIER LARNAUDIE-EIFFEL

Presidente do Conselho de Administração

CHINA UNICOM DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
AVISO DE LICENÇA

A CHINA UNICOM DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., inscrita sob o CNPJ nº
25.465.371/0001-70, estabelecida a Rua Funchal, 418 - Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP:
04551-060 torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de Operação (LO) Nº 1510/2019, para o
Cabo Submarino SAIL - South Atlantic Inter Link, com validade de 10 anos - processo nº
02001.006109/2016-41. O empreendimento que conecta Fortaleza/CE a cidade de Kribi,
província Sul de Camarões.

ZHI CUI
Representante Legal

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
Em Liquidação Extrajudicial

EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AVISO AOS CREDORES

A Liquidante da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, inscrita no CNPJ nº 75.170.191/0001-39, na forma do artigo 25 e seu
parágrafo, da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, aplicada conforme o disposto no
artigo 3º da Lei nº 10.190, de 14 de fevereiro de 2001 e ainda o disposto no art. 50 da
Resolução CNSP nº 335, de 09 de dezembro de 2015, informa aos interessados que o
Quadro Geral de Credores (QGC) desta liquidanda, juntamente com seu Balanço
Patrimonial, ambos com data-base em 28 de fevereiro de 2019, encontram-se disponíveis
no site www.mutualseguros.com.br e em sua sede, localizada na Rua Laplace, nº 74, 12º
andar - Brooklin Paulista - São Paulo - SP - CEP 04622-000, para conhecimento geral,
podendo qualquer interessado, no prazo de dez dias, impugnar a legitimidade, o valor e a
classificação dos créditos inseridos ou alterados em relação ao QGC publicado em julho de
2018.

São Paulo, 20 de março de 2019.
MARCIA REGINA CALVANO MACHADO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Administração do Condomínio do Edifício Maristela, CNPJ nº
01.661.941/0001-39, convoca os condôminos para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 01/04/2019, no SCS - Quadra 01, Bloco B, Ed.
Maristela, sala 709, Brasília DF, às 15:00 horas em 1ª convocação, com 2/3 (dois terços)
dos condôminos, não atingindo o quórum necessário passa-se a 2ª convocação às 15:30
horas com qualquer número de presentes para deliberarem sobre os seguintes assuntos da
pauta: ORDINÁRIA: 1) - Reajuste ou não da taxa condominial ordinária para o ano em
curso, em razão da demanda e situação jurídica do aluguel da empena; 2) - aprovação de
contas referente julho/2018 a janeiro/2019; 3) - Assuntos gerais. EXTRAORDIMÁRIA: 1) -
Tomada de decisão em relação aos débitos das obrigações condominiais da unidade
Terraço, para os efeitos do leilão que será realizado no dia 04/04/2019 - processo n.
2003.01.1.005012-7, movido pelo Condomínio do Ed. Márcia, com avaliação de R$
750.000,00, sendo para a 1ª hasta aceitos valores não inferiores a 60% e 2ª hasta não
inferiores a 50%, da avaliação. Há duas situações: primeira, processo de execução em
curso, n. 2011.01.1.203039-4, cumprimento de sentença movido pelo Condomínio, no valor
aproximado de R$ 880.000,00, referente obrigações de 05/2010 a 06/2014; segunda, R$
400.000,00 aproximados, a serem executados de 07/2014 à presente data; 2) - Respaldo a
ação de contestação face a Citação do Condomínio, por ação de anulação de execução,
cumprimento de sentença e extinção do processo n. 2011.01.1.203039-4, movida pelo
espólio de Múcio Athayde, processo n. 0702289-26.2019.8.07.0001, conforme proposta
aceita e paga devido ao prazo estabelecido; 3) - Assuntos gerais O direito a voto na
assembléia, somente permitido aos condôminos em dia com as obrigações
condominiais.

Brasília-DF, 20 de março de 2019.
ÉLIO GREGÓRIO SILVA

Síndico


