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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS
MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI)

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETONICO Nº 4/2021

Processo nº: 05/2021. Licitação nº: 04/2021 PE. Data Homologação: 27/07/2021. Objeto:
Aquisição de veículo zero km e equipamentos de informática para estruturação do Serviço
de Inspeção Sanitária CIM-AMAVI, conforme Convênio Federal nº 903690/2020.
Vencedores: Open Veículos Ltda. - Valor total do Item 1 R$ 55.300,00. VIPH IT Comércio e
Serviços de Equipamentos de Informática EIRELI - Valor total do Item 2 R$ 75.120,00.

Rio do Sul-SC, 27 de julho de 2021.
GEOVANA GESSNER

Presidente do CIM-AMAVI

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA
F LU M I N E N S E

CNPJ 03.681.070/0001-40

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 4/2021

Processo CISBAF: nº 917/2021. Modalidade: Pregão Presencial SRP nº 004/2021. Data de
Abertura: 11/08/2021 às 10:00 hrs. Local: Sede do CISBAF - Avenida Governador Roberto
da Silveira, nº2.012/parte - Posse - Nova Iguaçu CEP 26.020-740. Objeto: Registro de
preços para aquisição de materiais de uso médico (Gel hidratante, curativo e creme de
cicatrização). O Instrumento Convocatório e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados na sede do CISBAF a partir de 30/07/2021 para retirada mediante
requerimento e carimbo do CNPJ, ou através do email licitacao@cisbaf.org.br.

PAULA MARTINS
Pregoeira

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -
CO N I S U L

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2021

Pregão Eletrônico nº 03/2021. Objeto: Kits e Mochilas Escolares destinados à Compra
Compartilhada entre Municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado
de Alagoas - Conisul. Fornecedor: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ,
CNPJ Nº 79.788.766/0001-32. Valor global estimado: R$ 2.650.365,56 (dois milhões,
seiscentos e cinquenta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Assinatura da Ata: 13/07/2020. Vigência: 12 (doze) meses. O inteiro teor da ARP encontra-
se disponibilizado para consulta na Edição n.º 1902 do Diário Oficial do Município de
Penedo-AL, disponível no endereço eletrônico http://www.penedo.al.io.org.br/diarioOficial,
bem como no portal da transparência do CONISUL, no endereço
https://transparencia.conisul.al.gov.br/contratos-e-convenios.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2021

Pregão Eletrônico nº 03/2021. Objeto: Kits e Mochilas Escolares destinados à Compra
Compartilhada entre Municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de
Alagoas - Conisul. Fornecedor: GENESIS DOS SANTOS MACHADO - ME, CNPJ Nº
79.788.766/0001-32. Valor global estimado: R$ 1.569.568,50 (um milhão, quinhentos e sessenta
e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). Assinatura da Ata:
13/07/2020. Vigência: 12 (doze) meses. O inteiro teor da ARP encontra-se disponibilizado para
consulta na Edição n.º 1902 do Diário Oficial do Município de Penedo-AL, disponível no endereço
eletrônico http://www.penedo.al.io.org.br/diarioOficial, bem como no portal da transparência
do CONISUL, no endereço https://transparencia.conisul.al.gov.br/contratos-e-convenios

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE PARANAPANEMA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021

Proc. 32/2021. Registro de preço para 1020 unidades de cama empalhável, para 7 municípios
consorciados. Homologado à empresa Alfabrink Comércio de Brinquedos e Serviços Eireli-
EPP CNPJ 26.865.222/0001-60, o item único, pelo valor unitário de R$183,00.

Assis, 28 de julho de 2021.
LUÍS GUSTAVO EVANGELISTA

Presidente do CIVAP

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021

O Consórcio Público Intermunicipal De Inovação E Desenvolvimento Do Estado
De São Paulo avisa que se encontra aberto o Procedimento Licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico Nº. 005/2.021, empreitada do Tipo Menor Preço, com critério de
julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar "Registro de Preço para Futura e
Eventual Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de Conjunto de
Montagem Educacional com Recursos Tecnológicos e Conteúdos de Aprendizagem em
formato digital para o Ensino Fundamental - (Anos iniciais 1º ao 5º ano e Anos finais 6º ao
9º ano), com possibilidade de interação do usuário e uso de Tecnologias de realidade
Aumentada, Animações 2D e 3D, jogos educativos e vídeos. As atividades orientadas
deverão ser compatíveis com a BNCC. Recursos disponíveis para utilização em dispositivo
que acompanha o laboratório através de Tablet com aplicativo próprio de reconhecimento
de imagem para interação e ativados por QR Codes aplicados nos livros e fichário de
montagem. Todos os itens deverão estar acomodados em uma unidade móvel apropriada
para o armazenamento e deslocamento da unidade experimental com os livros, fichários
de montagens e kits de robótica". Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 12 de
Agosto de 2.021, às 09h00min pelo Portal de Compras do Governo Federal -
www.comprasgovernamentais.gov.br. Os licitantes interessados em participar desta
licitação poderão obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na
Rua Bernardino de Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 - Centro, São José do Rio Preto,
em horário normal de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail
cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do edital estará disponível no sítio oficial do CINDESP
www.cindesp.sp.gov.br, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser
retirado gratuitamente.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021

O Consórcio Público Intermunicipal De Inovação E Desenvolvimento Do Estado
De São Paulo avisa que se encontra aberto o Procedimento Licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico Nº. 006/2.021, empreitada do Tipo Menor Preço, com critério de
julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar "Registro de Preço para Futura e
Eventual Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de Kit completo de
laboratório de ciências e matemática ensino fundamental (anos iniciais 1° ao 5° ano e anos
finais 6° ao 9° ano) com recursos tecnológicos e conteúdo de aprendizagem em formato
digital com possibilidade de integração do usuário e uso de Tecnologia de Realidade

Aumentada, Animação em 2D e 3D, jogos educativos e vídeos. Recursos disponíveis para
a utilização em dispositivos que acompanham o laboratório como tablets e ativados por
QR Codes aplicados no material didático de instrução e equipamentos físicos do
laboratório". Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 12 de Agosto de 2.021, as
14h00min pelo Portal de Compras do Governo Federal -
www.comprasgovernamentais.gov.br Os licitantes interessados em participar desta
licitação poderão obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na
Rua Bernardino de Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 - Centro, São José do Rio Preto,
em horário normal de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail
cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do edital estará disponível no sítio oficial do CINDESP
www.cindesp.sp.gov.br, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser
retirado gratuitamente.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021

O Consórcio Público Intermunicipal De Inovação E Desenvolvimento Do Estado
De São Paulo avisa que se encontra aberto o Procedimento Licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico Nº. 007/2.021, empreitada do Tipo Menor Preço, com critério de
julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar "Registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de materiais esportivos, visando atender a demanda dos Municípios
Consorciados ao Cindesp." Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 13 de Agosto de
2.021, as 09h00min pelo Portal de Compras do Governo Federal -
www.comprasgovernamentais.gov.br. Os licitantes interessados em participar desta
licitação poderão obter maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na
Rua Bernardino de Campos, nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 - Centro, São José do Rio Preto,
em horário normal de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail
cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do edital estará disponível no sítio oficial do CINDESP
www.cindesp.sp.gov.br, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser
retirado gratuitamente.

São José do Rio Preto - SP, 28 de Julho de 2021.
JOSÉ ADALTO BORINI

Presidente Do CINDESP

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2021

Processo nº 11/2021, na Modalidade de Dispensa de Licitação nº 006/2021, com
fundamento legal no inciso II, do artigo 24, da Lei 8.666/93, cujo contratante é o Consórcio
Público para Gestão Integrada - CPGI, e os contratados ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE
MUNICÍPIOS, CNPJ: 20.513.859/0001-01 com objeto "contratação de instituição
especializada na prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de
interesse do CPGI.". Valor do contrato R$ 4.080,00 (quatro mil reais). RATIFICO a referida
dispensa para produção da eficácia necessária.

Andradas, 26 de julho de 2021.
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES

Presidente do CPGI

FACULDADE DE DIREITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Fundação Municipal de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete - FUMES (77)
A FDCL - Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais, para fins

do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095 de 25 de outubro de 2018, informa que
foram registrados 77 (setenta e sete) diplomas no período de 12 de maio a 13 de maio, no
seguinte livro e sequência numérica: Direito (FDCL 2021) - registro 01 a 77. A relação dos
diplomas poderá ser consultada em até trinta dias, no endereço http://www.fdcl.com.br.

Conselheiro Lafaiete, 28 de julho de 2021.
CIRLEY JOSÉ HENRIQUES

Diretor-Geral da FDCL

FACULDADE SANTA MARCELINA
AVISO DE REGISTROS DE DIPLOMAS

Faculdade Santa Marcelina - Unidade Perdizes
Mantenedora: Associação Santa Marcelina
CNPJ: 60.742.855/0001-10

Para fins do disposto no Art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 07 (sete)
diplomas em 03/06/2021, no Livro Único em formato digital, atendendo o Capitulo III, § 2º
e sequência numérica: 11010000000112 a 1101000000118 .a relação dos diplomas
registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://portal.santamarcelina.edu.br/consultacertificados.php5

São Paulo, 28 de julho de 2021
IRMÃ MARIA APARECIDA MATIAS DE OLIVEIRA

Diretora Geral

FACULDADE DE DIREITO DO VALE DO RIO DOCE
AVISO REGISTRO DE DIPLOMAS

A Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE mantida pela SOCIEDADE
SIMPLES CULTURA E EDUCAÇÃO sob CNPJ 20.620.449/0001-60, para fins do disposto no art. 21
da Portaria MEC nº 1095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados pela
Universidade de Uberaba - UNIUBE 02 (dois) diplomas na data de 09 de junho de 2021, no
seguinte livro de registro e números de registro do diploma: Livro DIR-2 - registros nº 108 e nº
109, 15 (quinze) diplomas na data de 14 de junho de 2021, no seguinte livro de registro e
números de registro do diploma: Livro DIR-2 - registros nº 110 ao nº 124, 04 (quatro) diplomas
na data de 15 de junho de 2021, no seguinte livro de registro e números de registro do diploma:
Livro DIR-2 - registros nº 126 ao nº 129, 08 (oito) diplomas na data de 16 de junho de 2021, no
seguinte livro de registro e números de registro do diploma: Livro DIR-2 - registro nº 130 ao nº
137, 04 (quatro) diplomas na data de 17 de junho de 2021, na seguinte livro de registro e
números de registro de diploma: Livro DIR-2 - registros nº 138 ao nº 141, 04 (quatro) diplomas
na data de 18 de junho de 2021, no seguinte livro de registro e números de registro do diploma:
Livro DIR-2 - registro nº 142 ao nº 145, 02 (dois) diplomas na data de 22 de junho de 2021, no
seguinte livro de registro e números de registro do diploma: Livro DIR-2 - registro nº 146 e nº
147, 08 (oito) diplomas na data de 23 de junho de 2021, no seguinte livro de registro e números
de registro do diploma: Livro DIR-2 - registro nº 148 ao nº 155, 18 (dezoito) diplomas na data de
24 de junho de 2021, no seguinte livro de registro e números de registro do diploma: Livro DIR-
2 - registro nº 156 ao nº 170 e nº 172 ao nº 174, 12 (doze) diplomas na data de 25 de junho de
2021, no seguinte livro de registro e números de registro do diploma: Livro DIR-2 - registro nº
175 ao nº 186, 21 (vinte e um) diplomas na data de 28 de junho de 2021, no seguinte livro de
registro e números de registro do diploma: Livro DIR-2 - registro nº 187 ao nº 207, 06 (seis)
diplomas na data de 29 de junho de 2021, no seguinte livro de registro e números de registro
do diploma: Livro DIR-2 - registro nº 208 ao nº 213, 07 (sete) diplomas na data de 30 de junho
de 2021, no seguinte livro de registro e números de registro do diploma: Livro DIR-2 - registro
nº 214 ao nº 220. A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até 15 dias, no
endereço a seguir: https://fadivale.com.br/diplomas.

Governador Valadares, 26 de julho de 2021
ALCYR NASCIMENTO

Diretor


