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08/06/2022. Fim de Recebimento de propostas: até as 14:00horas do dia 30/06/2022.
Início da sessão de disputa de preços: às 14:30 horas do dia 30/06/2022. O edital completo
estará disponível no link pregão eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Goiânia/GO, 7 de junho de 2022.
FERNANDA GILL DE SOUZA

Pregoeira

UNIÃO NACIONAL DOS ECONOMIÁRIOS DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ nº 42.149.393/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA AS ELEIÇÕES

A Presidente da União Nacional dos Economiários da Caixa Econômica Federal
convoca, na forma do art. 24 do "Estatuto", os sócios efetivos e pensionistas para
participarem da eleição a ser realizada no período de 01 de setembro à 20 de setembro de
2022, por meio do sistema de votos por via postal, para elegerem os poderes sociais para
o triênio 2023/2025, a saber: I - Do Conselho Deliberativo, conforme disposto no Estatuto,
art. 25 e 26; II - Do Conselho Fiscal, conforme disposto no Estatuto, art. 30; III - Da
Diretoria, conforme disposto no Estatuto, art. 34. As inscrições das chapas eleitorais e
candidatos ao Conselho Deliberativo, com a respectiva anuência de cada candidato,
deverão ser efetivadas na secretaria da UNEICEF - Rua Alcindo Guanabara, nº 24 - sala 401
- Centro/Rio de Janeiro/RJ, no período de 10:00 horas do dia 8 de junho/2022 até às 16:00
horas do dia 4 de julho de 2022 conforme (Art. 24 § 2º) ou nas Delegacias Regionais
(exclusivamente para candidatos ao Conselho Deliberativo).

MARIA DO AMPARO FERREIRA DA SILVA

VIVER PREVIDÊNCIA
CNPJ 33.767.492/0001-02

CO M U N I C A D O

Comunicamos aos Consignatários, Participantes e Beneficiários junto à Viver
Previdência, que: 1) Em cumprimento aos contratos firmados, bem como ao disposto no
art. 7º, da Lei Complementar n°109/2001, será providenciado para julho/2022 as
implantações de novos valores de contribuições para os nossos Planos de Previdência, em
decorrência de atualização monetária com a aplicação do Índice Geral de Preços do
Mercado - IGP-M, no percentual de 10,723390%, ou, da Taxa de Referência - TR, no
percentual de 0,262150%, referente ao período de junho/2021 a maio/2022, de acordo
com o regulamento de cada plano subscrito. Este ajuste é necessário no sentido de se
preservar o equilíbrio técnico-atuarial e a liquidez dos Planos de Previdência, resguardando
os interesses dos participantes e beneficiários. A atualização monetária mencionada acima
será proporcional ao início de vigência ou do último reajuste, quando o período for inferior
ou superior aos 12 meses, até o mês de maio/2022. Em consonância com o disposto na Lei
n° 10.406/2002, art. 796, o Participante poderá optar pela permanência nos valores atuais
de contribuições, mas, assim como, quando as contribuições forem inferiores aos valores
reajustados, terão reduções dos capitais garantidos proporcionalmente às contribuições
pagas. 2) Solicitamos que os participantes e beneficiários da Viver Previdência atualizem
seus dados cadastrais, visando atender as exigências legais. Como opções, o participante
poderá comparecer na sede da Entidade ou enviar comunicação por carta/e-mail. Manter
os dados cadastrais atualizados é uma exigência contida no Regulamento do Plano de
Previdência contratado. 3) Os participantes interessados em ocupar cargos estatutários na
Viver Previdência, que atendam as condições previstas na legislação em vigor, deverão
apresentar, até o dia 30/06/2022, a documentação exigida na sede da entidade, localizada
na Av. Alvares Cabral 397, 2º andar, Lourdes, Belo Horizonte - MG. Os documentos dos
interessados que atenderem integralmente à legislação serão submetidos à SUSEP para
homologação prévia e, posteriormente, os participantes devidamente homologados estarão
aptos à participar da eleição nos termos do estatuto. Maiores informações consultem
https://www.viverprevidencia.com.br/.

AMANDO APARECIDO RAMOS
Diretor Presidente

YOUSE SEGURADORA S.A.
CNPJ/ME nº 24.856.160/0001-03 - NIRE/DF 53.3.0001900-2

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022

1. DATA, LOCAL E HORA: Realizada eletronicamente aos 25 dias do mês de
março de 2022, às 10h00. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação enviada por correio eletrônico
aos membros do Conselho de Administração da Youse Seguradora S.A. ("Companhia"),
no dia 23 de março de 2022. 3. PRESENÇA: Manifestaram-se o Presidente do Conselho,
o Sr. Eduardo Fabiano Alves da Silva e os Conselheiros, Srs. Maximiliano Alejandro
Villanueva, Asma Zidani Ep Baccar, Camila de Freitas Aichinger e Cláudio Salituro. 4.
MESA: Presidente: Eduardo Fabiano Alves da Silva; e Secretária: Polliana Blans Libório.
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) ratificação da contratação da empresa de
auditoria externa independente para o triênio 2022 a 2024; (ii) ratificação das
deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 22.10.21 ("RCA 22.10"); e para conhecimento, foi entregue: (iii) Relatório
da Ouvidoria. 6. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da
Companhia presentes, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: 6.1. Auditoria
Independente para o triênio 2022 a 2024: Conforme recomendação do Comitê de
Auditoria e aprovação do Conselho de Administração da CNP Brasil Seguros Holding
S.A., o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a ratificação da
contratação da KPMG Auditores Independentes como fornecedora dos serviços de
auditoria externa para a Companhia e suas subsidiárias para o triênio de 2022 a 2024.
6.2. Ratificação das deliberações tomadas na RCA 22.10: Em atendimento à exigência
SUSEP objeto do OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 39/2022/COAUT/CGRAJ/DIR1/SUSEP, os
Conselheiros resolvem ratificar a deliberação de eleição do Diretor Financeiro da
Companhia, Sr. Federico Javier Tapia Salazar e a destituição da Diretora Thais Ricarte
Peters, conforme deliberado na RCA 22.10, que se encontra em processo de
homologação pela SUSEP. 6.3. Para Conhecimento. Consignar que foi entregue aos
membros do Conselho de Administração o Relatório da Ouvidoria. 7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada por todos os
membros do Conselho de Administração presentes. Assinaturas: Mesa: Eduardo Fabiano
Alves da Silva, Presidente da Mesa; e Polliana Blans Libório, Secretária da Mesa.
Membros do Conselho: Eduardo Fabiano Alves da Silva, Maximiliano Alejandro
Villanueva, Asma Zidani Ep Baccar, Camila de Freitas Aichinger e Cláudio Salituro. A
presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Brasília, 25 de março de 2022.
Polliana Blans Libório, Secretária da Mesa. Protocolo JUCIS-DF nº DFE2200314853, de
31/05/2022. Registro JUCIS-DF nº 1844938, de 02/06/2022. Maxmiliam Patriota
Carneiro - Secretário-Geral.

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES
AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO INFORMAL DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, o Coordenador da Comissão Pró-fundação do Sindicato
dos Trabalhadores Autônomos no Comércio Informal do Estado do Rio de Janeiro, IDISON
JOSE DA SILVA, CPF Nº 774.501.597-91, PIS Nº 106.36131.96-0, residente e domiciliado no
seguinte endereço: Rua Visconde de Inhaúma Lote 22 - Quadra 126 - Jardim Olavo Bilac -
Rio Janeiro - RJ - CEP: 25575-300, vem por meio deste, convocar todos os trabalhadores

autônomos no comércio do Estado do Rio de Janeiro, para participarem da assembleia
geral extraordinária da categoria, a ser realizada no dia 02 de Julho de 2022, às 9:30 em
1ª convocação, e às 10 horas em 2ª e última convocação, com qualquer número de
presentes , que será realizada no seguinte endereço: Avenida Presidente Vargas, 502, 21º
andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, Cep 20071-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: a) Fundação do Sindicato dos Trabalhadores Autônomos no Comércio Informal do
Estado do Rio de Janeiro; b) Proposta de Estatuto da entidade; c) Eleição e posse dos
administradores; d) Filiação junto a entidades de grau superior (Confederação e Central
Sindical); e) Assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 3 de junho de 2022
IDISON JOSE DA SILVA

Coordenador da Comissão

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 3/2022-SEAGRI/DF (UASG: 926523)

TO SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL-
SEAGRI-DF comunico aos interessados que HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico
nº 03/2022, em 18/05/2022, às 09h30, horário de Brasília/DF, PROCESSO SEI-GDF nº
00070-00005497/2021-34, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para
implantação de tubulação no trecho final no canal localizado no Núcleo Rural do Rodeador
na Região Administrativa de Brazlândia-DF, de acordo com o detalhamento descrito no
item 4, do Termo de Referência, (Projetos Executivos), com valor Total estimado de R$
6.695.693,58 (seis milhões seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e três
reais e cinquenta e oito centavos), sagrou-se vencedora a empresa, M C ENGENHARIA LTDA
- CNPJ Nº 01.584.374/0001-64 para o único item, 1, com o menor valor Global ofertado de
R$ 5.990.000,00, (cinco milhões novecentos e noventa mil reais), perfazendo o valor
GLOBAL do certame em R$ 5.990.000,00, (cinco milhões novecentos e noventa mil reais).
A Ata e o Termo de adjudicação do referido Pregão podem ser visualizados nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e no portal SEAGRI/DF, "Edital".

EDSON ROHDEN
Subsecretário de Administração Geral

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - (UASG 450432)

Objeto: aquisição de GARRAFAS TÉRMICAS, a fim de atender as demandas das
Unidades Administrativas I, II e III e as Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, conforme condições e especificações estabelecidas
neste Edital e seus anexos. Valor total Estimado de R$ 94.350,00 (noventa e quatro mil,
trezentos e cinquenta reais). Processo nº 00080-00078195/2022-29. Disponibilidade do
Edital: 08/06/2022. Abertura às 10 horas do dia 22/06/2022, horário de Brasília. O Edital
estará disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e
https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

Brasília, 7 de junho de 2022.
RENI FERNANDES

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
RESULTADO DE JULGAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 1/2022 - SODF

Processo nº 00110-00001749/2020-42 - A Comissão Permanente de Licitação
da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF torna
público o resultado de julgamento da Concorrência nº 01/2022, que tem por objeto a
seleção da proposta mais vantajosa para a execução das obras de infraestrutura
urbana, para a restauração do pavimento da Avenida W3 Sul, Asa Sul, Brasília- D F,
incluindo reconstrução da estrutura em pavimento rígido, na faixa da direita;
reconstrução em pavimento flexível em trechos da faixa central; restauração do
revestimento asfáltico nos demais trechos e faixas daquela Avenida; as readequações
do sistema de drenagem em decorrência da necessidade de realocação de bocas-de-
lobo e /ou condição estrutural do sistema; conforme normas pertinentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, DNIT, NOVACAP, Manuais Técnicos da ABCP e
ainda as exigências e demais condições e especificações, memorial descritivo,
quantitativos expressos no projeto e informações constantes do Projeto Básico/Termo
de Referência, Anexo I do presente edital, onde sagrou vencedora a empresa HY T EC
CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.141.279/0001-59, para o item nº 01, por ter apresentado o menor valor total de R$
25.612.001,41 (vinte e cinco milhões, seiscentos e doze mil, um real e quarenta e um
centavos); 2ª colocada: CONSÓRCIO G3-W3 SUL, formado pelas empresas
CONSTRUTORA ARTEC S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 00.086.165/0001-28, CENTRAL
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.186.991/0001-37 e
GW - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
00.528.786/0001-14, no valor total de R$ 26.935.141,97 (vinte e seis milhões,
novecentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e um reais e noventa e sete
centavos); e Desclassificada a empresa ETERC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 03.987.285/0001-94, por apresentar índices variáveis de BDI, contrariando o
subitem 9.2 letra "i". As propostas preços apresentada encontram-se com vista
franqueada aos interessados na Sala da CPLIC/SODF, no Setor de Áreas Públicas, Lote
"B", Bloco "A15", em Brasília - DF, complexo da Novacap. Fica aberto o prazo recursal
de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação.
Demais informações no site www.so.df.gov.br, telefone (061) 3306-5038 e/ou e-mail:
cplic@so.df.gov.br.

Brasília-DF, 7 de junho de 2022
ADRILES MARQUES DA FONSECA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação


