
%HermesFileInfo:B-8:20210507:

B8 Economia SEXTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2021 O ESTADO DE S. PAULO

Negócios
Balanço
BB vê lucro atingir 
R$ 4,9 bi, superando 
expectativas. Pág. B10

Presidente da dona da Fiat vê piora 
no cenário de falta de peças até junho
Cleide Silva

O  segundo  trimestre  será  o  
mais severo para a indústria 
automobilística  brasileira,  
que pode voltar a suspender a 
produção por  causa da falta  
de  componentes,  especial-
mente semicondutores,  pre-
vê Antonio Filosa, presidente 
da  Stellantis  na  América  do  
Sul. O grupo reúne as empre-
sas Fiat,  Jeep, Peugeot e Ci-
tröen. “O período de abril a ju-
nho será o mais difícil para to-
das as montadoras do Brasil e 
do mundo”, diz.

Em abril, a Fiat já suspendeu 
um turno de trabalho na fábrica 
de Betim (MG) por dez dias e 
deu férias coletivas a 1,9 mil fun-
cionários. Também havia adota-
do a medida em março, por 12 
dias, com a dispensa de 600 tra-
balhadores.

“Estamos  monitorando  o  
abastecimento semana a sema-
na e, se forem necessárias deci-
sões que preservem nosso siste-
ma de produção, vamos tomá-
las”, diz Filosa. Com suas qua-
tro marcas, a Stellantis é hoje o 
quarto maior grupo automoti-
vo do mundo e é líder de vendas 
na América do Sul e no Brasil. 

Na opinião de Filosa, o forne-
cimento de chips só deverá se 
normalizar  no  início  de  2022,  
quando fornecedores asiáticos 
já deverão ter ampliado a produ-
ção. O problema afeta a indús-
tria mundial e começou após o 
setor retomar atividades em rit-
mo mais forte do que o espera-
do, e as fabricantes de itens ele-
trônicos não deram conta da de-
manda. No início da pandemia, 
parte dela foi direcionada a seto-
res que mantiveram atividades.

Ao longo de março e abril, vá-
rias montadoras suspenderam 
ou  reduziram  a  produção  no  
País por não dispor de peças. A 
General Motors fechou a fábri-
ca de Gravataí (RS) em abril e 
só retoma atividades em julho. 
A filial de São José dos Campos 
(SP) opera em um turno há dois 
meses e vai retomar o segundo 
turno nos próximos dias.

Filosa diz que a Stellantis tem 
alto índice de nacionalização de 
componentes, mas ainda assim 
vai  avaliar  a  necessidade  de  
criar estratégias para não depen-
der tanto de itens fabricados na 
Ásia, caso dos chips.

O executivo afirma que a de-
manda por veículos novos está 
aquecida. A picape Fiat Strada, 

atualmente o veículo mais ven-
dido  no  Brasil,  por  exemplo,  
tem fila de espera de três meses 
ou mais. De acordo com Filosa, 
somente a escassez de compo-
nentes poderá levar a empresa e 
o setor a reverem projeções de 
vendas para este ano, de pouco 
menos de 2,4 milhões de auto-

móveis e comerciais leves.

Vacina e reformas.  Assim  co-
mo outros executivos do setor 
industrial,  Filosa afirma que a 
economia  brasileira  deve  des-
lanchar quando boa parte da po-
pulação estiver vacinada contra 
a covid-19. “O mundo da saúde 

e o da economia são intimamen-
te conectados, por isso quanto 
mais rápido a vacina chegar, me-
lhor será para a economia.” 

Também ressalta a urgência 
das  reformas  administrativa  e  
tributária, assim como soluções 
para os gargalos do sistema pro-
dutivo que penalizam a compe-
titividade da indústria local.

“O Brasil tem muito claro o 
que precisa ser feito: reformas 
que melhorem a competitivida-
de do sistema industrial; preci-
samos  ter  possibilidade  de  
atrair  mais  investimentos  e  
mais tecnologia”, cita o executi-
vo, ressaltando que as empre-
sas também precisam fazer sua 
parte e investir em inovação e 
em mão de obra.

Filosa reforça que, por ser glo-
bal,  quando  o  grupo  projeta  
uma competição com sistemas 
produtivos  mexicanos,  corea-
nos,  asiáticos  e  europeus  tem  
de ser igual ou melhor inclusive 
para receber apoio da matriz. 

Só a Fiat/Jeep já tem previsto 
investimento de R$ 16 bilhões 
no País entre 2018 e 2025, valor 
que já teve grande parte aplica-
da em novos produtos – o pri-
meiro SUV da Fiat chega em bre-
ve – e em outros projetos.

Paralisações à vista. Até o fim deste trimestre, problema de montadoras com escassez global de componentes poderá se agravar e 

levar a novas suspensões de produção; Filosa, da Stellantis (que também reúne Jeep, Peugeot e Citröen), só vê normalização em 2022

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 022-2/20 - PROCESSO Nº 14.328/20TOMADA DE PREÇOS Nº 022-2/20 - PROCESSO Nº 14.328/20TOMADA DE PREÇOS Nº 022-2/20 - PROCESSO Nº 14.328/20TOMADA DE PREÇOS Nº 022-2/20 - PROCESSO Nº 14.328/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL, 
PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JUNDIAPEBA, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JUNDIAPEBA, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JUNDIAPEBA, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JUNDIAPEBA, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO 
DE MOGI DAS CRUZES.DE MOGI DAS CRUZES.DE MOGI DAS CRUZES.DE MOGI DAS CRUZES.
EMPRESA VENCEDORA: SESI � SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA.EMPRESA VENCEDORA: SESI � SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA.EMPRESA VENCEDORA: SESI � SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA.EMPRESA VENCEDORA: SESI � SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA.
VALOR GLOBAL: R$ 324.286,00 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais).VALOR GLOBAL: R$ 324.286,00 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais).VALOR GLOBAL: R$ 324.286,00 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais).VALOR GLOBAL: R$ 324.286,00 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais).

Secretaria Municipal de Obras, em 04 de maio de 2021.Secretaria Municipal de Obras, em 04 de maio de 2021.Secretaria Municipal de Obras, em 04 de maio de 2021.Secretaria Municipal de Obras, em 04 de maio de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃOLEILA ALCÂNTARA GALVÃOLEILA ALCÂNTARA GALVÃOLEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras - Secretária Municipal de Obras - Secretária Municipal de Obras - Secretária Municipal de Obras________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃOHOMOLOGAÇÃOHOMOLOGAÇÃOHOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2020 - PROCESSO Nº 26.365/2020 E APENSOSPREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2020 - PROCESSO Nº 26.365/2020 E APENSOSPREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2020 - PROCESSO Nº 26.365/2020 E APENSOSPREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2020 - PROCESSO Nº 26.365/2020 E APENSOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA 
ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAISATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAISATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAISATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS
EMPRESAS VENCEDORAS: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA; CUBOMED - COMERCIO ATACADISTA EMPRESAS VENCEDORAS: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA; CUBOMED - COMERCIO ATACADISTA EMPRESAS VENCEDORAS: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA; CUBOMED - COMERCIO ATACADISTA EMPRESAS VENCEDORAS: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA; CUBOMED - COMERCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS PARA SAUDE; DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA � ME; GABEE FOODS DE PRODUTOS PARA SAUDE; DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA � ME; GABEE FOODS DE PRODUTOS PARA SAUDE; DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA � ME; GABEE FOODS DE PRODUTOS PARA SAUDE; DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA � ME; GABEE FOODS 
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI; NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI; NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI; NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI; NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 99.432,60 (noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).VALOR GLOBAL: R$ 99.432,60 (noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).VALOR GLOBAL: R$ 99.432,60 (noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).VALOR GLOBAL: R$ 99.432,60 (noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 22 de abril de 2021.Mogi das Cruzes, em 22 de abril de 2021.Mogi das Cruzes, em 22 de abril de 2021.Mogi das Cruzes, em 22 de abril de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOIANDRÉIA GOMES VITAL GODOIANDRÉIA GOMES VITAL GODOIANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Adjunta de Saúde - Secretária Adjunta de Saúde - Secretária Adjunta de Saúde - Secretária Adjunta de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZESMUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZESMUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZESMUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DE SÃO PAULOSOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DE SÃO PAULOSOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DE SÃO PAULOSOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DE SÃO PAULO

Em conformidade com o Estatuto Social da Sociedade Amigos da Marinha de São Paulo, nos termos dos Em conformidade com o Estatuto Social da Sociedade Amigos da Marinha de São Paulo, nos termos dos Em conformidade com o Estatuto Social da Sociedade Amigos da Marinha de São Paulo, nos termos dos Em conformidade com o Estatuto Social da Sociedade Amigos da Marinha de São Paulo, nos termos dos 

seus artigos 27º, 28º itens, “e” e “f”, 29º e 31º, ficam os senhores associados convocados para a Assembléia seus artigos 27º, 28º itens, “e” e “f”, 29º e 31º, ficam os senhores associados convocados para a Assembléia seus artigos 27º, 28º itens, “e” e “f”, 29º e 31º, ficam os senhores associados convocados para a Assembléia seus artigos 27º, 28º itens, “e” e “f”, 29º e 31º, ficam os senhores associados convocados para a Assembléia 
Geral Ordinária, a realizar-se na plataforna Zoom, nesta Capital, às 10:30hs do dia 24 de maio, em primeira Geral Ordinária, a realizar-se na plataforna Zoom, nesta Capital, às 10:30hs do dia 24 de maio, em primeira Geral Ordinária, a realizar-se na plataforna Zoom, nesta Capital, às 10:30hs do dia 24 de maio, em primeira Geral Ordinária, a realizar-se na plataforna Zoom, nesta Capital, às 10:30hs do dia 24 de maio, em primeira 

chamada obedecido o quorum estatutário, e às 11:00hs em segunda chamada, onde será observada a chamada obedecido o quorum estatutário, e às 11:00hs em segunda chamada, onde será observada a chamada obedecido o quorum estatutário, e às 11:00hs em segunda chamada, onde será observada a chamada obedecido o quorum estatutário, e às 11:00hs em segunda chamada, onde será observada a 

seguinte ordem do dia: A -Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva, dos membros seguinte ordem do dia: A -Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva, dos membros seguinte ordem do dia: A -Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva, dos membros seguinte ordem do dia: A -Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva, dos membros 
efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo e dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo e dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo e dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo e dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para 

o biênio 2021/2023; B – Encerramento, às 19:30hs, da votação objeto do item “A”; C- Contagem dos votos, o biênio 2021/2023; B – Encerramento, às 19:30hs, da votação objeto do item “A”; C- Contagem dos votos, o biênio 2021/2023; B – Encerramento, às 19:30hs, da votação objeto do item “A”; C- Contagem dos votos, o biênio 2021/2023; B – Encerramento, às 19:30hs, da votação objeto do item “A”; C- Contagem dos votos, 

apuração do resultado e declaração dos eleitos pelo Presidente do Conselho Superior; D - Outros assuntos apuração do resultado e declaração dos eleitos pelo Presidente do Conselho Superior; D - Outros assuntos apuração do resultado e declaração dos eleitos pelo Presidente do Conselho Superior; D - Outros assuntos apuração do resultado e declaração dos eleitos pelo Presidente do Conselho Superior; D - Outros assuntos 
de interesse geral. São Paulo, aos 30 abril de 2021. Sergio Fernando de Amaral Chaves Vice-Almirante de interesse geral. São Paulo, aos 30 abril de 2021. Sergio Fernando de Amaral Chaves Vice-Almirante de interesse geral. São Paulo, aos 30 abril de 2021. Sergio Fernando de Amaral Chaves Vice-Almirante de interesse geral. São Paulo, aos 30 abril de 2021. Sergio Fernando de Amaral Chaves Vice-Almirante 

Comandante do 8º Distrito Naval Presidente do Conselho Superior.Comandante do 8º Distrito Naval Presidente do Conselho Superior.Comandante do 8º Distrito Naval Presidente do Conselho Superior.Comandante do 8º Distrito Naval Presidente do Conselho Superior.

SAÚDE

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 283/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0023006-0, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS ANTI-
HEMORRÁGICOS, VASODILATADORES E ANTIMICROBIANOS, para a 
Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos/
Grupo Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor 
preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das  
9 horas do dia 20 de maio de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo 
da 5ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 293/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0012141-5, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de LARVICIDA BIOLÓGICO 
COM PRINCÍPIO ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS BTI 3000, para a DIVISÃO DE 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, do tipo menor preço. A abertura/realização da 
sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10 horas do dia 27 de maio de 2021, 
pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 7ª Comissão Permanente de 
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0018383-6, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de OFÍCIO 111-21 ANTÍDOTO, 
IMUNOGLOBULINA E SEDATIVO, para a Coordenadoria de Administração e 
Suprimentos - CAS, Divisão de Suprimentos/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área 
Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão 
pública de pregão ocorrerá a partir das 10 horas do dia 1º de junho de 2021, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 4ª Comissão Permanente de 
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,  
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços: 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br, 
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua 
General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, 
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através 
do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

SUBPREFEITURAS

COMUNICADO DE ABERTURA E REAGENDAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/SMSUB/COGEL/2021
Processo Administrativo n° 6012.2021/0002925-7
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a SECRETARIA 
MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS, por meio da Coordenadoria Geral das  
Licitações SMSUB/COGEL, sediada na Rua Líbero Badaró, nº 504 - 23º andar - São 
Paulo, SP, realizará licitação objetivando a celebração de Ata de Registro de Preços para 
FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA à Prefeitura do Município de São Paulo, 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR VALOR  
UNITÁRIO. O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as 
disposições a serem processadas e julgadas em conformidade com a Lei Municipal nº 
13.278/02, Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 56.475/2015, 56.144/2015 Lei 
Complementar nº 123/06, bem como de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02 e demais normas complementares e disposições deste instrumento.
Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: 20/05/2021 - Horário: 11h00min
Local: ambiente eletrônico: www.comprasgovernamentais. gov.br.
DO OBJETO: Registro de preços para fornecimento de areia média lavada à  
Prefeitura do Município de São Paulo, conforme condições, quantidades e exigências  
estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital.
A participação no presente pregão dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso 
ao site, www.comprasgovernamentais.gov.br e nas condições descritas no Edital.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet pelo site 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados para o 
endereço eletrônico: cogelsmsp@smsub.prefeitura.gov.br.

l Sem pronta entrega

Prefeitura de São José dos Campos
CONSULTA PÚBLICA

A Prefeitura de São José dos Campos INFORMA aos interessados e ao público em 
geral, que em atendimento Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.987/95, Lei Federal 
nº 9074/95, Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
Lei Complementar nº 155/2016 e demais disposições legais aplicáveis, encontra-se 
disponível a minuta de EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA na MODALIDADE 
CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS DE BENS PÚBLICOS - 
IMÓVEL MUNICIPAL DA ARENA ESPORTIVA, pelo tipo de MAIOR OFERTA, sob a 
justificativa adotada pelo Poder Concedente de buscar maior atratividade ao uso da 
arena, notadamente para esportes e eventos sociais.
Endereço eletrônico de acesso: https://www.sjc.sp.gov.br/arena
O Valor estimado: Mínimo de 5% das receitas brutas mensais
A minuta do presente edital ficará disponível pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, e 
tem por objetivo recolher subsídios para o processo de tomada de decisões do Poder 
Executivo, no sentido de proporcionar a todos os cidadãos, identificar de forma mais 
ampla os aspectos relevantes à matéria e dar publicidade a este assunto de interesse 
público.
As sugestões e opiniões poderão ser formalizadas por correio eletrônico no endereço 
- arena@sjc.sp.gov.br e ou por meio do site da Prefeitura acima citado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Pregão Presencial nº 009/2021 Processo nº 3263/2021. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado para Atender 
aos Órgãos da Administração Púbica Direta de São Sebastião              . 
Data da realização: 19/05/2021. Local da Realização da Sessão: Sala 
de Reuniões da Secretaria de Administração � Rua Sebastião Silvestre 
Neves, 214 - Centro � São Sebastião � Sp. Secretaria de Administração 
� Departamento de Suprimentos. Taxa para adquirir o Edital: R$ 4,00 
(quatro reais), ou disponível gratuitamente no site www.sao sebastiao.
sp.gov.br São Sebastião, 05 de maio de 2021. Luiz Carlos Biondi - Se-
cretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
Pregão Eletrônico nº 090/2020. Processo nº 719969/2020. Objeto: Aqui-Pregão Eletrônico nº 090/2020. Processo nº 719969/2020. Objeto: Aqui-Pregão Eletrônico nº 090/2020. Processo nº 719969/2020. Objeto: Aqui-Pregão Eletrônico nº 090/2020. Processo nº 719969/2020. Objeto: Aqui-
sição de equipamentos hospitalares para as Unidades de Saúde. Data sição de equipamentos hospitalares para as Unidades de Saúde. Data sição de equipamentos hospitalares para as Unidades de Saúde. Data sição de equipamentos hospitalares para as Unidades de Saúde. Data 
da realização: 24/05/2021. Horário de início da sessão: 10:00 horas. O da realização: 24/05/2021. Horário de início da sessão: 10:00 horas. O da realização: 24/05/2021. Horário de início da sessão: 10:00 horas. O da realização: 24/05/2021. Horário de início da sessão: 10:00 horas. O 
pregão, na forma eletrônica será realizado em sessão pública, por meio pregão, na forma eletrônica será realizado em sessão pública, por meio pregão, na forma eletrônica será realizado em sessão pública, por meio pregão, na forma eletrônica será realizado em sessão pública, por meio 
da internet, mediante condições de segurança - criptograXa e autentica-da internet, mediante condições de segurança - criptograXa e autentica-da internet, mediante condições de segurança - criptograXa e autentica-da internet, mediante condições de segurança - criptograXa e autentica-
ção - em todas as suas fases através do sistema de pregão, na forma ção - em todas as suas fases através do sistema de pregão, na forma ção - em todas as suas fases através do sistema de pregão, na forma ção - em todas as suas fases através do sistema de pregão, na forma 
eletrônica (licitações) da bolsa de licitações e leilões, (www.bll.org.br). eletrônica (licitações) da bolsa de licitações e leilões, (www.bll.org.br). eletrônica (licitações) da bolsa de licitações e leilões, (www.bll.org.br). eletrônica (licitações) da bolsa de licitações e leilões, (www.bll.org.br). 
Edital disponível gratuitamente no site www.saosebastiao.sp.gov.br. São Edital disponível gratuitamente no site www.saosebastiao.sp.gov.br. São Edital disponível gratuitamente no site www.saosebastiao.sp.gov.br. São Edital disponível gratuitamente no site www.saosebastiao.sp.gov.br. São 
Sebastião, 06 de maio de 2021. Reinaldo Alves Moreira Filho. Secretário Sebastião, 06 de maio de 2021. Reinaldo Alves Moreira Filho. Secretário Sebastião, 06 de maio de 2021. Reinaldo Alves Moreira Filho. Secretário Sebastião, 06 de maio de 2021. Reinaldo Alves Moreira Filho. Secretário 
Municipal de SaúdeMunicipal de SaúdeMunicipal de SaúdeMunicipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIAPREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIAPREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIAPREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para 
cumprimento de mandados judiciais Data e hora limite para cre-cumprimento de mandados judiciais Data e hora limite para cre-cumprimento de mandados judiciais Data e hora limite para cre-cumprimento de mandados judiciais Data e hora limite para cre-
denciamento no sitio da Caixa até: 25/05/2021 às 08h30 Data e denciamento no sitio da Caixa até: 25/05/2021 às 08h30 Data e denciamento no sitio da Caixa até: 25/05/2021 às 08h30 Data e denciamento no sitio da Caixa até: 25/05/2021 às 08h30 Data e 
hora limite para recebimento das propostas até: 25/05/2021 às hora limite para recebimento das propostas até: 25/05/2021 às hora limite para recebimento das propostas até: 25/05/2021 às hora limite para recebimento das propostas até: 25/05/2021 às 
09h Início da disputa da etapa de lances: 26/05/2021 às 09h Ob-09h Início da disputa da etapa de lances: 26/05/2021 às 09h Ob-09h Início da disputa da etapa de lances: 26/05/2021 às 09h Ob-09h Início da disputa da etapa de lances: 26/05/2021 às 09h Ob-
tenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.tenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.tenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.tenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.
br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 06 de maio br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 06 de maio br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 06 de maio br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 06 de maio 
de 2021.de 2021.de 2021.de 2021.    

Ednilson CazellatoEdnilson CazellatoEdnilson CazellatoEdnilson Cazellato
Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LABORATORIAIS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
HOSPITALARES DOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHAS - MA (HOSPITAL GERAL DE 
BARREIRINHAS), MORROS - MA (HOSPITAL DE MORROS) E PAULINO NEVES (HOSPITAL DE 
PAULINO NEVES).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: às 08h30, do dia 31/05/2021, horário de Brasília/DF. ID nº [870578].
Local de Realização: Sistema Licitações-e: www.licitacoes-e.com.br.
Edital e demais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emserh.ma.gov.br).
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou 
amaral.neto@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 04 de maio de 2021
Francisco Assis do Amaral Neto
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 141/2021-CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162.808/2020 - EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na LOCAÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS 

PARA USO, COM MONITOR, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR, visando atender às 

necessidades do hospital de cuidados intensivos � HCI, Hospital Dr. Genésio Rêgo, Hospital de 

Barreirinhas, Policlínica de Açailândia e Hospital Regional de Pedreiras, unidades de saúde administradas 

pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: anteriormente marcada para às 09h (horário de Brasília), do dia 04/05/2021, fica 

ADIADA para às 09h (horário de Brasília), do dia 01/06/2021, conforme ERRATA 001.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou vinicius.boueres@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 

3235-7333.

São Luís (MA), 04 de maio de 2021

Vinicius Boueres Diogo Fontes

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 107/2021 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.749/2021 � EMSERH

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de coleta, transporte, armazenagem, destino de embalagem, tratamento de resíduos vencidos, 
por destruição térmica (incineração), rotulagem de produtos químicos (larvicidas, inseticidas de uso 
especial e inseticidas de uso residual) e destinação final de resíduos contaminantes químicos, biológicos 
e insumos, conforme descrição e especificações nas planilhas abaixo, a ser executado na Central 
Estadual da Logística de Controle Vetorial, Central Estadual de Armazenamento e Abastecimento de 
Imunobiológicos/Rede de Frio e as 18 Unidades Regionais de Saúde. Abertura: 20/05/2021, às 10h  
(horário de Brasília). Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal 
(https://www.gov.br/compras/pt-br/). Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação � CSL, 
localizada na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65.076-820. E-mail: 
csl@saude.ma.gov.br. Fones: (98) 3198-5558 e 3198-5559.

São Luís - MA, 04 de maio de 2021
ANA NÍSIA VÉRAS CUTRIM FERREIRA LIMA

Pregoeira da CSL/SES

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
PROCESSO Nº 13868/2021/SES

Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ - 84.696.814/0001-00/NIRE nº 35.300.135.237CNPJ - 84.696.814/0001-00/NIRE nº 35.300.135.237CNPJ - 84.696.814/0001-00/NIRE nº 35.300.135.237CNPJ - 84.696.814/0001-00/NIRE nº 35.300.135.237

Ata de Reunião do Conselho de AdministraçãoAta de Reunião do Conselho de AdministraçãoAta de Reunião do Conselho de AdministraçãoAta de Reunião do Conselho de Administração
1. Data, Hora e Local: 1. Data, Hora e Local: 1. Data, Hora e Local: 1. Data, Hora e Local: 16 de março de 2021, às 9h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), Km 141,5 16 de março de 2021, às 9h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), Km 141,5 16 de março de 2021, às 9h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), Km 141,5 16 de março de 2021, às 9h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), Km 141,5 
- sala 3, em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo. - sala 3, em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo. - sala 3, em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo. - sala 3, em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo. 2. Presença: 2. Presença: 2. Presença: 2. Presença: A totalidade dos Membros do Conselho de Administração, através de A totalidade dos Membros do Conselho de Administração, através de A totalidade dos Membros do Conselho de Administração, através de A totalidade dos Membros do Conselho de Administração, através de 
votos proferidos via e-mail, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. votos proferidos via e-mail, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. votos proferidos via e-mail, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. votos proferidos via e-mail, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A. 
(“Rominor”). (“Rominor”). (“Rominor”). (“Rominor”). 3. Mesa: 3. Mesa: 3. Mesa: 3. Mesa: Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. 4. Deliberações: 4. Deliberações: 4. Deliberações: 4. Deliberações: Examinadas as matérias Examinadas as matérias Examinadas as matérias Examinadas as matérias 
constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração trataram dos seguintes assuntos e tomaram por unanimidade as constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração trataram dos seguintes assuntos e tomaram por unanimidade as constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração trataram dos seguintes assuntos e tomaram por unanimidade as constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração trataram dos seguintes assuntos e tomaram por unanimidade as 
deliberações a seguir: deliberações a seguir: deliberações a seguir: deliberações a seguir: 4.1. Elegeram 4.1. Elegeram 4.1. Elegeram 4.1. Elegeram para compor a Diretoria: para compor a Diretoria: para compor a Diretoria: para compor a Diretoria: Diretor-Presidente, Diretor-Presidente, Diretor-Presidente, Diretor-Presidente, Luiz Cassiano Rando Rosolen, brasileiro, casado, Luiz Cassiano Rando Rosolen, brasileiro, casado, Luiz Cassiano Rando Rosolen, brasileiro, casado, Luiz Cassiano Rando Rosolen, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, Carteira de Identidade RG nº 14.645.330-X/SSP-SP, CPF nº 171.588.618-64; Diretor Vice-Presidente, Fernando administrador de empresas, Carteira de Identidade RG nº 14.645.330-X/SSP-SP, CPF nº 171.588.618-64; Diretor Vice-Presidente, Fernando administrador de empresas, Carteira de Identidade RG nº 14.645.330-X/SSP-SP, CPF nº 171.588.618-64; Diretor Vice-Presidente, Fernando administrador de empresas, Carteira de Identidade RG nº 14.645.330-X/SSP-SP, CPF nº 171.588.618-64; Diretor Vice-Presidente, Fernando 
Marcos Cassoni, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, Carteira de Identidade RG nº 20.282.336-2 SSP/SP, CPF nº Marcos Cassoni, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, Carteira de Identidade RG nº 20.282.336-2 SSP/SP, CPF nº Marcos Cassoni, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, Carteira de Identidade RG nº 20.282.336-2 SSP/SP, CPF nº Marcos Cassoni, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, Carteira de Identidade RG nº 20.282.336-2 SSP/SP, CPF nº 
140.542.968-23; Diretor, Fábio Barbanti Taiar, brasileiro, casado, administrador de empresas, Carteira de identidade RG nº 26.427.997-9/SSP-SP, 140.542.968-23; Diretor, Fábio Barbanti Taiar, brasileiro, casado, administrador de empresas, Carteira de identidade RG nº 26.427.997-9/SSP-SP, 140.542.968-23; Diretor, Fábio Barbanti Taiar, brasileiro, casado, administrador de empresas, Carteira de identidade RG nº 26.427.997-9/SSP-SP, 140.542.968-23; Diretor, Fábio Barbanti Taiar, brasileiro, casado, administrador de empresas, Carteira de identidade RG nº 26.427.997-9/SSP-SP, 
CPF nº 275.907.618-00, todos domiciliados nesta cidade, na Rodovia Luís de Queiroz (SP- 304), Km 141,5, com suas atribuições dispostas nos CPF nº 275.907.618-00, todos domiciliados nesta cidade, na Rodovia Luís de Queiroz (SP- 304), Km 141,5, com suas atribuições dispostas nos CPF nº 275.907.618-00, todos domiciliados nesta cidade, na Rodovia Luís de Queiroz (SP- 304), Km 141,5, com suas atribuições dispostas nos CPF nº 275.907.618-00, todos domiciliados nesta cidade, na Rodovia Luís de Queiroz (SP- 304), Km 141,5, com suas atribuições dispostas nos 
Artigos 22 a 24 do Estatuto Social. O mandato da Diretoria eleita, conforme disposições estatutárias e na forme da Lei, vigorará até a posse dos Artigos 22 a 24 do Estatuto Social. O mandato da Diretoria eleita, conforme disposições estatutárias e na forme da Lei, vigorará até a posse dos Artigos 22 a 24 do Estatuto Social. O mandato da Diretoria eleita, conforme disposições estatutárias e na forme da Lei, vigorará até a posse dos Artigos 22 a 24 do Estatuto Social. O mandato da Diretoria eleita, conforme disposições estatutárias e na forme da Lei, vigorará até a posse dos 
seus sucessores, a serem eleitos após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo exercício. Os Diretores ora eleitos tomarão posse seus sucessores, a serem eleitos após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo exercício. Os Diretores ora eleitos tomarão posse seus sucessores, a serem eleitos após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo exercício. Os Diretores ora eleitos tomarão posse seus sucessores, a serem eleitos após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo exercício. Os Diretores ora eleitos tomarão posse 
mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio e declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio e declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio e declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio e declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os 
impeçam de exercer atividade mercantil, sendo arquivadas, na sede da Companhia, as respectivas Declarações de Desimpedimento Legal.  impeçam de exercer atividade mercantil, sendo arquivadas, na sede da Companhia, as respectivas Declarações de Desimpedimento Legal.  impeçam de exercer atividade mercantil, sendo arquivadas, na sede da Companhia, as respectivas Declarações de Desimpedimento Legal.  impeçam de exercer atividade mercantil, sendo arquivadas, na sede da Companhia, as respectivas Declarações de Desimpedimento Legal.  
4.2. Aprovaram e autorizaram 4.2. Aprovaram e autorizaram 4.2. Aprovaram e autorizaram 4.2. Aprovaram e autorizaram a Diretoria da Companhia, até o final de seu mandato supra estabelecido, ou por procuradores especialmente a Diretoria da Companhia, até o final de seu mandato supra estabelecido, ou por procuradores especialmente a Diretoria da Companhia, até o final de seu mandato supra estabelecido, ou por procuradores especialmente a Diretoria da Companhia, até o final de seu mandato supra estabelecido, ou por procuradores especialmente 
designados que poderão agir individualmente, designados que poderão agir individualmente, designados que poderão agir individualmente, designados que poderão agir individualmente, (i)(i)(i)(i) a comparecer como interveniente, fiadora ou garantidora, e como avalista nos respectivos títulos  a comparecer como interveniente, fiadora ou garantidora, e como avalista nos respectivos títulos  a comparecer como interveniente, fiadora ou garantidora, e como avalista nos respectivos títulos  a comparecer como interveniente, fiadora ou garantidora, e como avalista nos respectivos títulos 
de crédito, em contratos de financiamento ligados ao Programa Especial FINAME FABRICANTE, inclusive Linha Modermaq, da Agência Especial de crédito, em contratos de financiamento ligados ao Programa Especial FINAME FABRICANTE, inclusive Linha Modermaq, da Agência Especial de crédito, em contratos de financiamento ligados ao Programa Especial FINAME FABRICANTE, inclusive Linha Modermaq, da Agência Especial de crédito, em contratos de financiamento ligados ao Programa Especial FINAME FABRICANTE, inclusive Linha Modermaq, da Agência Especial 
de Financiamento Industrial - FINAME, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, na forma da legislação própria, que de Financiamento Industrial - FINAME, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, na forma da legislação própria, que de Financiamento Industrial - FINAME, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, na forma da legislação própria, que de Financiamento Industrial - FINAME, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, na forma da legislação própria, que 
tenham como financiada Indústrias Romi S.A., CNPJ nº 56.720.428/0014-88 (“Romi”), nos valores, prazos e condições contratados, até o limite tenham como financiada Indústrias Romi S.A., CNPJ nº 56.720.428/0014-88 (“Romi”), nos valores, prazos e condições contratados, até o limite tenham como financiada Indústrias Romi S.A., CNPJ nº 56.720.428/0014-88 (“Romi”), nos valores, prazos e condições contratados, até o limite tenham como financiada Indústrias Romi S.A., CNPJ nº 56.720.428/0014-88 (“Romi”), nos valores, prazos e condições contratados, até o limite 
de R$ 3.000.000,00 (três milhões) individualmente por operação ou contrato. (ii) a prestar garantia às dívidas financeiras da Romi de natureza de R$ 3.000.000,00 (três milhões) individualmente por operação ou contrato. (ii) a prestar garantia às dívidas financeiras da Romi de natureza de R$ 3.000.000,00 (três milhões) individualmente por operação ou contrato. (ii) a prestar garantia às dívidas financeiras da Romi de natureza de R$ 3.000.000,00 (três milhões) individualmente por operação ou contrato. (ii) a prestar garantia às dívidas financeiras da Romi de natureza 
distinta da descrita no item “i” acima, individualmente por operação ou contrato, até o limite de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões). distinta da descrita no item “i” acima, individualmente por operação ou contrato, até o limite de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões). distinta da descrita no item “i” acima, individualmente por operação ou contrato, até o limite de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões). distinta da descrita no item “i” acima, individualmente por operação ou contrato, até o limite de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões). 5. Encerramento: 5. Encerramento: 5. Encerramento: 5. Encerramento: 
Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os participantes. Santa Bárbara d’Oeste 16 de março de 2021. Daniel Antonelii - Secretário. Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os participantes. Santa Bárbara d’Oeste 16 de março de 2021. Daniel Antonelii - Secretário. Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os participantes. Santa Bárbara d’Oeste 16 de março de 2021. Daniel Antonelii - Secretário. Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os participantes. Santa Bárbara d’Oeste 16 de março de 2021. Daniel Antonelii - Secretário. 
JUCESP JUCESP JUCESP JUCESP nº 171.070/21-5 em 16/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.nº 171.070/21-5 em 16/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.nº 171.070/21-5 em 16/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.nº 171.070/21-5 em 16/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

3 meses
é a fila de espera atual 

pela picape Fiat Strada, diante 

das dificuldades de produção 

enfrentadas pela montadora

JOSE PATRICIO / ESTADAO-6/11/2018

Em alta. Vendas estão aquecidas, diz Filosa, mas escassez de peças pode reduzir mercado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ 
AVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITAL
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