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CLUBINHO JACAREÍ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os sócios proprietários do "CLUBINHO JACAREÍ" inscrito no CNPJ sob n.
45.215.308/0001-92, convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se
realizar no dia 29 de maio de 2022, às 10:00 horas em primeira convocação e às 11:00 hs.
em segunda convocação, na sede situada na Rua Olímpio Catão n. 278, Centro, CEP.
12.308-050, na cidade de Jacareí/SP. afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1-) Oportunizar aos sócios inadimplentes com suas obrigações financeiras, o pagamento de
seus débitos, de forma a se manterem como sócios proprietários; 2-) Promover alteração
no Estatuto Social, para atualização e melhor adequação das cláusulas. 3-) Preenchimento
da Ficha de Cadastro de sócio proprietário; 4-) Eleição da Diretoria e aprovação da vacância
dos cargos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o biênio de 2022/2024. 5-) Outros
assuntos de interesse do clube. A Assembleia se instalará, em primeira convocação, com a
presença de no mínimo 2/3 de seus sócios com direito a voto e em segunda convocação,
após uma hora, com qualquer número de associados presentes, caso não haja número
suficiente na primeira convocação.

Em 19 de abril de 2022
RICARDO DOS SANTOS MEDICI
Presidente do Clubinho Jacareí

PURAVIDA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
CNPJ: 32.214.929/0001-00 - NIRE: 35.235.409.765

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Reuniram-se na presente data, 27 de setembro de 2021, no município de
Jandira, Estado de São Paulo, sede da sociedade, situada na Alameda Tilia, 120 - Altos de
São Francisco, , os sócios abaixo identificados, com o fim de deliberar acerca da alteração
do capital social da Sociedade Empresária Limitada Puravida Participações e Administração
de Bens Ltda, sendo dispensada a prublicação de editais e convocação, na forma do
disposto no artigo 1.072 $ 2º da Lei 10.046/2002 por estarem todos os sócios presentes,
conforme assinatura ao final do presente instrumento. Presentes: JUAREZ JOSE ZORTEA,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da
Cédula de Identidade RG nº 3.005.534.511 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº
315.946.620-53, GICELMA DE SOUZA ZORTEA, brasileira, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, fisioterapeuta, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.022.825.255
SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob nº 395.517.500-63, representada neste ato por seu
procurador JUAREZ JOSE ZORTEA, acima qualificado, através da Procuração Publica
protocolada sob n° 22391, folha 252 do livro 092, junto ao Cartório Notarial e Registral do
Distrito da Lagoa da Conceição em 15/02/2019; TAMAYO SOUZA ZORTEA, brasileiro,
solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 410.619.300 SSP/RS e
inscrito no CPF/MF sob nº 369.974.378-00, GABRIELA SOUZA ZORTEA, brasileira, solteira,
arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.106.194.007 SSP/RS e inscrita no
CPF/MF sob nº 399.385.378-47, todos domiciliados no Município de Jandira, Estado de São
Paulo, na Alameda Tília, nº 120, Bairro Altos de São Fernando, CEP: 06630-020.Ordem do
dia: CONSIDERANDO QUE, nos termos dos artigos 1.082 e 1.084 do Código Civil, o capital
social da SOCIEDADE se mostrou excessivo em relação a seu objeto, vez que para dois dos
imóveis anteriormente indicados para realização do capital social não se perfez a
transferência, fato que, consequentemente, determina a desistência em incorporar os
imóveis abaixo descritos ao patrimônio da sociedade (anteriormente constantes da relação
de bens da sociedade - Anexo I):CASA COM TERRENO, terreno situado em Pinheira, no
Distrito de Enseada de Brito, neste município, designado por lote nº 16 da quadra "D", do
loteamento PARQUE EVANDRO LUIZ, descrito e caracterizado na matricula nº 16.774 no
Oficio de Registro de Imóveis de Palhoça - SC,valor do imóvel de R$ 130.000,00 (cento e
trinta mil reais); e PRÉDIO RESIDENCIAL, situado na Alameda Tilia, nº 120, bairro de Altos
de São Francisco, no município de Barueri-SP e seu respectivo terreno, descrito e
caracterizado na matrícula número 101.040, no Cartório de Registro de Imóveis de Barueri
- SP, valor Imóvel: R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).Os sócios, decidem
promover a redução do capital social e, consequentemente a quantidade de quotas, de R$
3.232.362,00 (três milhões, duzentos e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e dois
reais),dividido em 3.232.362 (três milhões, duzentos e trinta e dois mil, trezentos e
sessenta e duas) quotas, para R$ 2.482.362,00 (dois milhões, quatrocentos e oienta e e
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais), divididos em 2.482.362 (dois milhões,
quatrocentos e trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e duas) quotas
totalmente subscrito e integralizado. Com a presente operação aos sócios JUAREZ JOSÉ
ZORTÉA e GICELMA DE SOUZA ZORTEA são restituídos em R$375.000,00 (trezentos e
setenta e cinco mil reais) cada um. Encerramento e Aprovação da Ata: Terminado os
trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que lida foi
aprovada por todos os sócios presentes.

Jandira, 27 de Setembro de 2021.
JUAREZ JOSE ZORTEA
Sócio Administrador

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

DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2022 - (UASG: 926523)
Reabertura

O Governo do Distrito Federal por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA

AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL -

SEAGRI/DF, torna público a REABERTURA da licitação do tipo (SRP), Menor Preço

Unitário por item, na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com previsão de

abertura do certame para 10/05/2022, 09h30min, horário de Brasília, PROCESSO SEI-

GDF nº 00070-00003824/2021-13, realizado de acordo com a a Lei nº 10.520, de 17

de julho de 2002, e, subsidiariamente, com Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não

sendo aplicável a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observado o art. 191 desta

Norma, para fins de correções no Edital. OBJETO: Equipamentos de informática,

conforme condições, quantidades, exigências e o detalhamento descrito no item 3 do

Termo de Referência, Anexo I do Edital com valor Total estimado de 3.397.514,28 (três

milhões, trezentos e noventa e sete mil quinhentos e quatorze reais e vinte e oito

centavos). O aviso de REABERTURA e o novo Edital poderá ser retirado a partir da sua

publicação no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br. e portal da SEAG R I / D F,

www.agricultura.df.gov.br, "Edital".

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 22/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
08/04/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a aquisição de
microcomputadores, notebooks e monitores com fornecimento de hardware, software,
suporte técnico em garantia on-site por 36 (trinta e seis) meses, com vistas a atender aos
projetos e ações no âmbito das unidades da Secretaria de Estado da Mulher, conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do
Ed i t a l .

EDMAR FIRMINO LIMA
Pregoeiro

(SIDEC - 20/04/2022) 926939-00001-2022NE000001

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 10/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 40-
00020761/2020. , publicada no D.O.U de 19/01/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serviços de Contact
Center com adoção da Plataforma Integrada de Gestão de Serviços Digitais e Engajamento
com o cidadão (Omnichannel), em modelo SaaS (Software as a Service), incluindo serviços
técnicos de Implantação, Suporte Técnico Operacional, Capacitação, Design e Automação
de Serviços sob demanda, destinados a Central de Relacionamento com o Cidadão, para
atender à SEEC-DF, conforme Anexo I do Edital Novo Edital: 25/04/2022 das 08h00 às
12h00 e de14h00 às 17h59. Endereço: Praça do Buriti, Edf. Anexo do Pal. do Buriti, 5º
Andar S/506 BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de 25/04/2022 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/05/2022, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
Pregoeiro

(SIDEC - 20/04/2022) 926939-00001-2022NE000001
(Of. El. nº .)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 - UASG 974002

Nº Processo: 00040000029702021. Objeto: Registro de Preços para eventual
contratação de empresa para o fornecimento de subscrições de licenças de uso do
software Microsoft Office 365 Enterprise pelo período de 36 (trinta e seis) meses, com
suporte técnico do fabricante, na modalidade Enterprise Agreement Subscription, conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do
Edital. . Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/04/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h59. Endereço: Praça do Buriti, Edf. Anexo do Pal. do Buriti, 5º Andar S/506, Eixo
Monumental Norte - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/974002-5-00036-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 25/04/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/05/2022 às 09h30 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de discordância existente entre as
especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste
edital, prevalecerão às últimas.

RITA DE CASSIA GODINHO DE CAMPOS
Pregoeira

(SIASGnet - 20/04/2022) 926939-00001-2022NE000001
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2022 - (UASG 450432)

PROCESSO Nº 80-00232273/2021-66
Objeto: Obra de reforma para o funcionamento da Escola Pública Integral

Bilíngue Libras e Português Escrito do Plano Piloto, localizada na SGAS 912, módulos 43 a 48
- Asa Sul RA I - Plano Piloto - DF, em terreno de 120.000,00 m². Valor total Estimado de R$
4.845.784,51 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e
quatro reais e cinquenta e um centavos). Processo nº 00080-00232273/2021-66.
Disponibilidade do Edital: 25/04/2022. Abertura 13/06/2022, às 10 horas, horário de Brasília.
O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e
https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

Brasília, 20 de abril de 2022.
RENI FERNANDES
Presidente da CPL

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 148/2022 - CBMAC

Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de água tipo mineral potável
acondicionada em vasilhames de 20 litros, vasilhames de 20 litros com água, água
mineral em embalagem de copos de plásticos de 200 ml e carga de gás liquefeito de
petróleo (gás de cozinha) nos tamanhos de 5 kg, 8 kg, 13 kg e 45 kg, para atender
as demandas administrativas e operacionais dos batalhões da capital e interior do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.
Fonte de Recursos: 100; 200 e 700.
Edital e Informações: O edital está à disposição a partir do dia 26/04/2022 nos sites
www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.
Propostas: Serão recebidas até às 10h15 (horário de Brasília) do dia 06/05/2022,
quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico:
www.comprasnet.gov.br.

Rio Branco-AC, 20 de abril de 2022.
GARDENIO RELXSON MARTINS CLÁUDIO

Pregoeiro


