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CENTRO UNIVERSITÁRIO PROJEÇÃO - UNIPROJEÇÃO
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Centro Universitário Projeção. Mantenedora: BCEC - Brasil Central de Educação e Cultura SS
- CNPJ: 26.444.216/0001-30

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC n° 1095 de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 61 (sessenta e
um) diplomas no período de 10/10/2022 a 25/10/2022, no seguinte livro de registros de
sequência numérica: livro 6 - registros 00950 a 01010. A relação dos diplomas poderá ser
consultada em até quinze dias, no endereço https://projecao.br/

Brasília-DF, 17 de novembro de 2022
JOSÉ SÉRGIO DE JESUS

Reitor

COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES PARALÍMPICOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

TOMADOR DOS SERVIÇOS: Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos - CBCP
CNPJ 38.067.298/0001-20. OBJETO: Pregão Eletrônico para contratação de empresa para
prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação,
reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento de passagens terrestres e aéreas
nacionais e internacionais, hospedagem com café da manhã incluso, traslado e seguro-
viagem, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone). TIPO: Menor preço global. O
edital completo poderá ser acessado através do site https://clubesparalimpicos.org.br/ ,
pela plataforma bbmnet licitações ou mediante solicitação à Área de Compras do CBCP,
exclusivamente através do endereço eletrônico compras@clubesparalimpicos.org.br. Prazo
para recebimento das propostas: de 18h do dia 17/11/2022 as 9h59 do dia 29/11/2022.
Data da abertura das propostas: 10h do dia 29/11/2022.

JOAO BATISTA DE CARVALHO E SILVA
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

TOMADOR DOS SERVIÇOS: Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos - CBCP
CNPJ 38.067.298/0001-20. OBJETO: Pregão Eletrônico para contratação de empresa para
prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação,
reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento de passagens terrestres e aéreas
nacionais e internacionais, hospedagem com café da manhã incluso, traslado e seguro-
viagem, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone). TIPO: Menor preço global. O
edital completo poderá ser acessado através do site https://clubesparalimpicos.org.br/ ,
pela plataforma bbmnet licitações ou mediante solicitação à Área de Compras do CBCP,
exclusivamente através do endereço eletrônico compras@clubesparalimpicos.org.br. Prazo
para recebimento das propostas: de 18h do dia 17/11/2022 as 9h59 do dia 29/11/2022.
Data da abertura das propostas: 10h do dia 29/11/2022.

JOAO BATISTA DE CARVALHO E SILVA
Presidente

CONFEDERACAO NACIONAL DE NOTARIOS E REGISTRADORES -
CNR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA

O Presidente da Confederação Nacional de Notários e Registradores - CNR, no
uso de suas atribuições legais com fulcro no artigo 20, inciso "II" do Estatuto Social da
Entidade, convoca todas as Federações integrantes da categoria de Notários e
Registradores, bem como os sindicatos filiados, localizados dentro do território nacional,
para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada às 10h do dia 06 de dezembro
de 2022 (terça-feira), de forma remota/virtual, a fim de tratar da seguinte ordem do dia:
a) Deliberação, votação e aprovação da tabela para cobrança da Anuidade Sindical relativa
ao exercício de 2023, amparada no artigo 580 e seguintes da CLT, inclusive inciso IV do
artigo 8º da Constituição Federal; e b) demais assuntos correlatos. A participação será
remota/virtual, em caráter excepcional, em razão da atual situação decorrente da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou recomendadas
pelas autoridades com relação a reuniões de pessoas. Caso não haja, no horário acima
citado, número legal de participantes/conectados, a mesma ocorrerá em segunda
convocação, uma hora após, com qualquer número de presenças.

Brasília-DF, 3 de novembro de 2022
ROGÉRIO PORTUGAL BACELLAR

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
TERRITÓRIO DO PIEMONTE DA DIAMANTINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022

Tipo: Menor Preço Por Item; Abertura: dia 21 de outubro de 2022, na sede do
consórcio, às 09:00 (nove) horas; Objeto: Aquisição de resfriador de leite, para atender a
execução do convênio de n° 038/2022 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional - CAR/SDR e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território
Piemonte Diamantina. Modalidade: Pregão Presencial nº 16/2022-SRP; TIPO: Menor Preço
Por Item; Abertura: dia 21 de outubro de 2022, na sede do consórcio, às 10:30 (dez e
trinta) horas; Objeto: Aquisição de pedra de paralelepípedo para amparar e consubstanciar
a contratação do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte
Diamantina para executar serviços de pavimentação e manutenção de vias dos municípios
consociados. Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações
adicionais na sede do Consórcio, situado na Rua Margem Rio do Ouro, 126 - 1º andar,
Centro, Jacobina, Bahia, CEP: 44700-000, Fone (074) 3621-0312, das 8:00 às 12:00 horas,
ou através do e-mail, consorcio.diamantina@gmail.com.

Jacobina-BA, 6 de outubro de 2022.
TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA

Presidente

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento
parcelado de Veículos Ambulâncias Tipo A e Tipo B, para uso dos órgãos ou entidades dos
entes da Federação consorciados ou referendados ao Consórcio Interfederativo Santa
Catarina - CINCATARINA, na condição de Órgão Participante desta Licitação, de acordo com
os quantitativos estimados no Anexo V, durante o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços. Julgamento: Menor preço por Item. Recebimento das propostas: das 08:00 do dia
18/11/2022 até às 09:00 horas do dia 30/11/2022. Abertura e julgamento das propostas:
das 09:01 às 09:30 horas do dia 30/11/2022. Início da sessão de disputa de preços: às
09:31 horas do dia 30/11/2022. Referência de tempo: horário de Brasília (DF). Local:

www.portalcompras.com.br. Acesso Identificado. Informações na íntegra deste Edital no
site: www.cincatarina.sc.gov.br.

Florianópolis-SC, 16 de novembro de 2022
ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento
parcelado de Caminhão Caçamba e Caminhão Chassi, para uso dos órgãos ou entidades dos
entes da Federação consorciados ou referendados ao Consórcio Interfederativo Santa Catarina
- CINCATARINA, na condição de Órgão Participante desta licitação de acordo com os
quantitativos estimados no Anexo V, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
Julgamento: Menor preço por Item. Recebimento das propostas: das 08:00 do dia 21/11/2022
até às 09:00 horas do dia 01/12/2022. Abertura e julgamento das propostas: das 09:01 às 09:30
horas do dia 01/12/2022. Início da sessão de disputa de preços: às 09:31 horas do dia
01/12/2022. Referência de tempo: horário de Brasília (DF). Local: www.portalcompras.com.br.
Acesso Identificado. Informações na íntegra deste Edital no site: www.cincatarina.sc.gov.br.

Florianópolis-SC, 16 de novembro de 2022
ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento
parcelado de Notebooks, Tablets e Gabinete de Recarga, para uso dos órgãos ou entidades
dos entes da Federação consorciados ou referendados ao Consórcio Interfederativo Santa
Catarina - CINCATARINA, na condição de Órgão Participante desta licitação de acordo com
os quantitativos estimados no Anexo V, durante o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços. Julgamento: Menor preço por Item. Recebimento das propostas: das 08:00 do dia
18/11/2022 até às 09:00 horas do dia 30/11/2022. Abertura e julgamento das propostas:
das 09:01 às 09:30 horas do dia 30/11/2022. Início da sessão de disputa de preços: às
09:31 horas do dia 30/11/2022. Referência de tempo: horário de Brasília (DF). Local:
www.portalcompras.com.br. Acesso Identificado. Informações na íntegra deste Edital no
site: www.cincatarina.sc.gov.br.

Florianópolis-SC, 16 de novembro de 2022
ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCATARINA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DAS
BACIAS DOS RIO URUCUIA E CARIRANHA
AVISO DE CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 3/2022

Torna público que está recebendo pelo site www.licitardigital.com.br,
documentação para credenciamento eletrônico de prestadores de serviços na área da
saúde para atendimento à população dos municípios consorciados, conforme
credenciamento eletrônico 003/2022, regido pela lei 8.666/93. Edital disponível na
plataforma www.licitardigital.com.br e no site www.convales.mg.gov.br. Credenciamento
do dia 21/11/2022 a 31/01/2023.

Arinos-MG, 17 de novembro de 2022
MARCÍLIO ÁLISSON FONSECA DE ALMEIDA

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

Processo 032/2022 - Pregão Eletrônico 015/2022 - Objeto: Contratação de
pessoa jurídica do ramo pertinente, para prestação de serviços de manutenção corretiva e
preventiva do sistema de iluminação pública dos municípios consorciados. Data de
Abertura e julgamento: dia 01/12/2022 às 09:00 horas. Informações:
www.convales.mg.gov.br e www.bnc.org.br.

Arinos-MG, 17 de novembro de 2022
LUAN VINICIUS RODRIGUES DE LIMA

Pregoeiro

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO
CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA - CIDCD -

CHAPADA FORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

LICITAÇÃO Nº 16/2022 - Objeto: Contratação de empresa especializada na
construção de 80 galinheiros rústicos para criação de galinhas de postura, conforme
Convênio CAR/AJU n.º 727/2021, executado pelo Consórcio Chapada Forte. Tipo: Menor
Preço Global. Data: 06/12/2022 às 09:30h, na sede do Consórcio Chapada Forte. Edital e
divulgação dos outros atos, Diário Oficial site:
http://www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial_2022/

Informações: 08:00h ás 12:00h e das 14:00h às 16:00h, no
email:chapadaforteadm@gmail.com.

Andaraí, 17 de novembro de 2022
JOÃO BATISTA

p/Comissão de licitação

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022

O CIESP torna público que se encontra aberto o processo de licitação
- Processo 084/2022 - Pregão Eletrônico Nº 035/2022 - Tipo Menor Preço Por
Item - Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de
informática (notebook, impressora e scanner) e veículos para o Serviço de
Inspeção de Produtos de Origem Animal do CIESP.- cf. especificações
detalhadas do Edital. Data da realização do certame: 30/11/2022 às 09:00
horas - As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no
endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br Sendo que o edital e seus
anexos poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico:
https://ciesp.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/em-andamento/ ou solicitados
pelo e-mail: licitacao@ciesp.mg.gov.br.

ALINE DOS SANTOS
Auxiliar Administrativo do Departamento de Compras e Licitações
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