
Demonstração do Fluxo de Caixa 30.06.21 30.06.20
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício 14.662 16.119
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa
 líquido gerado pelas atividades operacionais: líquido gerado pelas atividades operacionais: líquido gerado pelas atividades operacionais: líquido gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciações e amortizações 1.413 652 Depreciações e amortizações 1.413 652 Depreciações e amortizações 1.413 652 Depreciações e amortizações 1.413 652
 Provisão para perdas 226 (188) Provisão para perdas 226 (188) Provisão para perdas 226 (188) Provisão para perdas 226 (188)
 Outras provisões 2.647 (419) Outras provisões 2.647 (419) Outras provisões 2.647 (419) Outras provisões 2.647 (419)
 (Adição) baixa do imposto de renda diferido ativo 1.725 3.106 (Adição) baixa do imposto de renda diferido ativo 1.725 3.106 (Adição) baixa do imposto de renda diferido ativo 1.725 3.106 (Adição) baixa do imposto de renda diferido ativo 1.725 3.106
 Opções de compras de ações da CSL Behring Limited 271 134 Opções de compras de ações da CSL Behring Limited 271 134 Opções de compras de ações da CSL Behring Limited 271 134 Opções de compras de ações da CSL Behring Limited 271 134
 Juros de Arrendamento Mercantil 56 84 Juros de Arrendamento Mercantil 56 84 Juros de Arrendamento Mercantil 56 84 Juros de Arrendamento Mercantil 56 84
 Amortização de arrendamento mercantil 401 583 Amortização de arrendamento mercantil 401 583 Amortização de arrendamento mercantil 401 583 Amortização de arrendamento mercantil 401 583
Variações nos ativos e passivos – –
 Contas a receber de clientes (4.043) 14.370 Contas a receber de clientes (4.043) 14.370 Contas a receber de clientes (4.043) 14.370 Contas a receber de clientes (4.043) 14.370
 Estoques 37.421 (41.134) Estoques 37.421 (41.134) Estoques 37.421 (41.134) Estoques 37.421 (41.134)
Impostos a recuperar (6.332) (27.028)
 Contas a receber com partes relacionadas 7.199 (2.515) Contas a receber com partes relacionadas 7.199 (2.515) Contas a receber com partes relacionadas 7.199 (2.515) Contas a receber com partes relacionadas 7.199 (2.515)
 Outros créditos 406 166 Outros créditos 406 166 Outros créditos 406 166 Outros créditos 406 166
 Depósitos judiciais (41) (92) Depósitos judiciais (41) (92) Depósitos judiciais (41) (92) Depósitos judiciais (41) (92)
 Fornecedores (1.996) 669 Fornecedores (1.996) 669 Fornecedores (1.996) 669 Fornecedores (1.996) 669
 Obrigações trabalhistas e encargos sociais 1.001 484 Obrigações trabalhistas e encargos sociais 1.001 484 Obrigações trabalhistas e encargos sociais 1.001 484 Obrigações trabalhistas e encargos sociais 1.001 484
 Impostos e contribuições sociais a pagar (53) 27 Impostos e contribuições sociais a pagar (53) 27 Impostos e contribuições sociais a pagar (53) 27 Impostos e contribuições sociais a pagar (53) 27
 Contas a Pagar com partes relacionadas Contas a Pagar com partes relacionadas Contas a Pagar com partes relacionadas Contas a Pagar com partes relacionadas (52.894) 66.695
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais atividades operacionais atividades operacionais atividades operacionais 2.070 31.713
Fluxo de caixa para atividades de investimentos
 Imobilizado Imobilizado Imobilizado Imobilizado (1.601) (2.790)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1.601) (2.790)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Pagamento de arrendamento mercantil Pagamento de arrendamento mercantil Pagamento de arrendamento mercantil Pagamento de arrendamento mercantil (672) (635)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos (672) (635)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa: (203) 28.288
 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício Caixa e equivalente de caixa no início do exercício Caixa e equivalente de caixa no início do exercício Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 42.503 14.215
 Caixa e equivalente de caixa no final do exercício Caixa e equivalente de caixa no final do exercício Caixa e equivalente de caixa no final do exercício Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 42.300 42.503

(203) 28.288

CSL Behring Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CNPJ nº 62.969.589/0001-98

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 30 de Junho de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$)

Balanço Patrimonial 30.06.21 30.06.20
Ativos/Circulantes 179.657 218.956
Caixa e equivalentes de caixa 42.300 42.503
Contas a receber 47.164 43.121
Estoques 69.487 107.134
Impostos a recuperar 7.909 5.837
Partes relacionadas 8.612 15.811
Depósitos judiciais 2.523 2.482
Outros ativos circulantes 1.662 2.069
Não circulantes 125.823 123.359
Impostos a recuperar 113.906 109.646
Imposto de renda e contribuição social diferidos 6.610 8.335
Direito de uso 670 1.071
Imobilizado e intangível 4.637 4.307
Total dos ativos 305.480 342.315

Balanço Patrimonial 30.06.21 30.06.20
Passivos e patrimônio líquido/Circulantes 227.161 280.703
Fornecedores 1.936 3.932
Partes relacionadas 218.544 271.438
Obrigações trabalhistas e encargos sociais 5.121 4.119
Obrigações tributárias 31 84
Contas a pagar 928 563
Outras provisões 601 567
Não circulantes 2.282 508
Outras provisões 2.282 ––––
Arrendamento mercantil a pagar –––– 508
Patrimônio líquido 76.036 61.104
Capital social 41.677 41.677
Distribuição de lucros (Ações - Provisão) 458 187
Lucros/Prejuízos acumulados 33.902 19.241
Total dos passivos e patrimônio líquido 305.480 342.315

Demonstração do Resultado 30.06.21 30.06.20
Receita líquida 286.467 289.971
Custo dos produtos vendidos (189.789) (211.017)
Lucro bruto 96.678 78.954
(Despesas) receitas operacionais (75.929) (53.308)
 Despesas com vendas e logística Despesas com vendas e logística Despesas com vendas e logística Despesas com vendas e logística (10.356) (8.118)
 Despesas administrativas Despesas administrativas Despesas administrativas Despesas administrativas (66.456) (45.738)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 883 548
Lucro operacional antes do resultado financeiro 20.749 25.646
 Receitas financeiras Receitas financeiras Receitas financeiras Receitas financeiras 2.077 1.311

Demonstração do Resultado 30.06.21 30.06.20
 Despesas financeiras Despesas financeiras Despesas financeiras Despesas financeiras (205) (686)
Resultado financeiro 1.872 625
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS 22.621 26.271
 Imposto de renda e contribuição social Imposto de renda e contribuição social Imposto de renda e contribuição social Imposto de renda e contribuição social (7.959) (10.152)
Lucro (prejuízo) líquido 14.662 16.119

Demonstração do Resultado Abrangente 30.06.21 30.06.20
Lucro (prejuízo) do exercício 14.662 16.119
Total do resultado abrangente do exercício 14.662 16.119

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital 
Social

Reserva plano de opção 
de compra de ações

Lucros (Prejuízos) 
acumulados Total

Saldos em 30 de Junho de 2019 41.677 53 3.094 44.824

Adoção inicial do CPC 06 - Arrendamentos – – 27 27

Saldo em 1º de julho de 2019 41.677 53 3.121 44.851

Lucro do exercício – – 16.119 16.119

Plano de opção de compra de ações – 134 – 134

Saldos em 30 de Junho de 2020 41.677 187 19.240 61.104

Adoção inicial do CPC 06 - Arrendamentos – – – –

Saldo em 1º de julho de 2020 41.677 187 19.240 61.104

Lucro do exercício –––– 14.662 14.662

Plano de opção de compra de ações –––– 271 –––– 271

Saldos em 30 de Junho de 2021 41.677 458 33.902 76.037

Administrador 
Gustavo Quintão Fernandes - CPF 006.434.967-50

Contador
Marcelo Di Napoli Garcia - CRC 1SP254358/O-2

Μοδαλιδαδε: Πρεγο Ελετρνιχο ν≡ 231/2021. Οβϕετο: Πρεπαραο, προδυο ε φορνεχιúεντο 
χοντνυο δε ρεφει⌡εσ ε λανχηεσ προντοσ, να φορúα τρανσπορταδα, αο Πρεσδιο δε 
Παραχατυ Ι > Πρεσ−ΠΡΧ−Ι, εú λοτε νιχο, ασσεγυρανδο υúα αλιúενταο βαλανχεαδα 
ε εú χονδι⌡εσ ηιγινιχο−σανιτ〈ριασ αδεθυαδασ α πρεσοσ ε σερϖιδορεσ πβλιχοσ α 
σερϖιο να υνιδαδε πρισιοναλ εú επγραφε. Αβερτυρα δια 01/12/2021, ◊σ 10:00 ηορασ, νο 
στιο ελετρνιχο ωωω.χοúπρασ.úγ.γοϖ.βρ. Ο εδιταλ ποδερ〈 σερ οβτιδο νο ρεφεριδο σιτε. 
Ο χαδαστραúεντο δε προποστασ ινιχια−σε νο úοúεντο εú θυε φορ πυβλιχαδο ο εδιταλ 
νο Πορταλ δε Χοúπρασ δο Εσταδο δε Μινασ Γεραισ ε ενχερρα−σε, αυτοúατιχαúεντε, να 
δατα ε ηορα úαρχαδασ παρα ρεαλιζαο δα σεσσο δο πρεγο. Σεχρεταρια δε Εσταδο δε 
ϑυστια ε Σεγυρανα Πβλιχα. Ροδοϖια Παπα ϑοο Παυλο ΙΙ, ν≡ 4143, Εδιφχιο Μινασ − 5≡ 
ανδαρ, Σερρα ςερδε, Χιδαδε Αδúινιστρατιϖα. Βελο Ηοριζοντε, 17 δε νοϖεúβρο δε 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO

ΕcΙΤΑΛ cΕ ΧΟΝςΟΧΑ∩℘Ο
ΑΣΣΕΜΒΛΕΙΑ ΓΕΡΑΛ ΕΞΤΡΑΟΡcΙΝℑΡΙΑ

26 cΕ ΝΟςΕΜΒΡΟ cΕ 2021
ΣΕΞΤΑ−ΦΕΙΡΑ

Νοσ τερ¼οσ δοσ αρτσ. 31≡, ινχισο ΙΙΙ ε 23≡, ινχισο ΙΙ, αλνεα §φ¥ δο Εστατυτο Σοχιαλ δο ϑΟΧΚΕΨ ΧΛΥΒ Σ℘Ο 
ςΙΧΕΝΤΕ, πορ ιντερ¼διο δεστε Ξχα¼ τοδοσ οσ Σ⌠χιοσ Προπριετ〈ριοσ ΧΟΝςΟΧΑ^ΟΣ παρα παρτιχιπαρε¼ δα
Ασσε¼βλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια Σ ΟΣ ΑΣΣΟΧΙΑ^ΟΣ ΕΜ ^ΙΑ ΧΟΜ Α ΤΕΣΣΟΥΡΑΡΙΑ ΘΥΕ ΠΟ^ΕΡ℘Ο
ΤΕΡ ΥΣΟ ^Α ΠΑΛΑςΡΑ Ε ςΟΤΟ, α ρεαλιζαρ−σε νο σαλο σοχιαλ §Φαβιο Σαλϖαδορ Βει¥, λοχαλιζαδο νασ
δεπενδνχιασ δο Ηιπ⌠δρο¼ο ςιχεντινο σεδιαδο ◊ Αϖ. Σεναδορ Σαλγαδο Φιληο σ/ν≡, Σο ςιχεντε, νο δια 
26/11/2021, ◊σ 19:00 ηορασ, ε¼ πρι¼ειρα χονϖοχαο, ου ¼εια ηορα απ⌠σ, ◊σ 19:30 ηορασ, ε¼ σεγυνδα
χονϖοχαο.

ΟΡcΕΜ cΟ cΙΑ

1. Λειτυρα, δισχυσσο ε απροϖαο δα ατα δα ΑΓΕ αντεριορ; 
2. Απρεχιαρ ε δελιβεραρ σοβρε προποστα δε ϖενδα δο πατριÂνιο ιÂοβιλι〈ριο; 

Α Πρεσιδνχια ε¼ εξερχχιο δο Χονσεληο Αδ¼ινιστραο ινφορ¼α θυε: α) ασ προχυρα⌡εσ δεϖερο σερ
ρεγιστραδασ να Σεχρεταρια δο ϑοχκεψ, ατ ασ 19:00 ηορασ δο δια 24/11/2021, χοντενδο ουτοργα δε ποδερεσ
εσπεχΞχοσ παρα ρεπρεσενταο να ΑΓΕ ορα χονϖοχαδα; β) ασ ασσινατυρασ δοσ ουτοργαντεσ δε προχυρα⌡εσ
δεϖερο τερ Ξρ¼ασ ρεχονηεχιδασ ε¼ Χαρτ⌠ριοσ ου αυτεντιχαδασ πελα Σεχρεταρια δο χλυβε, σε ρεφεριδοσ
ουτοργαντεσ δισπυσερε¼ δε χαδαστροσ σοχιαισ ατυαλιζαδοσ; χ) Νενηυ¼ ασσοχιαδο ποδερ〈 ρεπρεσενταρ, ¼αισ
δο θυε 5 (χινχο) ασσοχιαδοσ χο¼ χαδαστροσ σοχιαισ ατυαλιζαδοσ.

Σο ςιχεντε, 16 δε νοϖε¼βρο δε 2021.
^ρ. Οσϖαλδο Τερυψα

Πρεσιδεντε δο Χονσεληο ^ελιβερατιϖο

ϑΟΧΚΕΨ ΧΛΥΒ Σ℘Ο ςΙΧΕΝΤΕ
ΦΥΝ^Α^Ο ΕΜ 02 ^Ε ΑΒΡΙΛ ^Ε 1949

AVISO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 01/2021
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU, torna público 
que o Edital de Pregão na Forma Eletrônica nº 01/2021, o qual estava prevista a sua 
abertura para o dia 18/11/2021, às 14:30 horas, cujo Objeto é a SELEÇÃO de empresa 
especializada em serviços de atendimento móvel de urgência para contratação de 
gerenciamento, operacionalização e execução de ações para o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, de forma 
regionalizada e compreendendo a 3ª, 4ª e 21ª Regionais de Saúde do Estado do Paraná, 
garantindo funcionamento do mesmo, durante 7 (sete) dias da semana e por 24 (vinte 
e quatro) horas ininterruptamente, será SUSPENSO tendo em vista a decisão proferida 
em sede de mandado de segurança 0030170- 42.2021.8.16.0019, e será publicado 
oportunamente, nova data de abertura ou cancelamento, nos termos da Lei. 

Ponta Grossa, 16 de novembro de 2021. 
Beatriz Vieira Pregoeira

RUA: JACINTO LOZZA, 81 – ESTRELA – PONTA GROSSA/PR
CEP: 84050-120 - FONE: (42) 3025-7993 – CNPJ: 30.462.323/0001-68
e-mail: cimsamu@cimsamu.com.br

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE PENALIDADE

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em conformidade com o disposto na Lei 
nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo 
Ético-Profissional 11.776-272/2014, julgado no Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal 
de Medicina, torna pública a aplicação da penalidade de Censura Pública em Publicação Oficial, 
prevista na alínea “c” do Art. 22 da mencionada Lei, por infração ao artigo 1º do Código de Ética 
Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009), cujos fatos também estão previstos no artigo 1º do Código 
de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018) ao Dr. Ricardo Afons Ickowicz, inscrito neste 
Conselho sob o nº 60.033.

São Paulo, 18 de novembro de 2021

Dr. Rodrigo Lancelote Alberto  
Conselheiro Corregedor

Dra. Irene Abramovich  
Presidente do Cremesp

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE PENALIDADE
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em conformidade com o disposto na Lei 
nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo 
Ético-Profissional 13.426-270/2017, julgado no Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal 
de Medicina, torna pública a aplicação da penalidade de Censura Pública em Publicação Oficial, 
prevista na alínea “c” do Art. 22 da mencionada Lei, por infração aos artigos 1º, 7, 18 e 32 do Código 
de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009), cujos fatos também estão previstos nos artigos  
1º, 7, 18 e 32 do Código de Ética Médica (Resolução CFM n° 2.217/2018) ao Dr. Nuncio Parceassepe 
Junior, inscrito neste Conselho sob o nº 70.810.

São Paulo, 18 de novembro de 2021
Dr. Rodrigo Lancelote Alberto        

Conselheiro Corregedor
Dra. Irene Abramovich        
Presidente do Cremesp

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
EMPREGADOS DA SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO - DIVISÃO VIDRO PLANO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da 
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção - Divisão Vidro Plano, inscrita sob 
o CNPJ nº 48.140.925/0001-64 e NIRE 35.400.002.018, no uso das atribuições que lhe confere 
no Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 23 (vinte e três), 
em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em  
02 de dezembro de 2021, de forma virtual, com votação a distância, por meio de uma ferramenta 
de reunião on-line denominada Microsoft Teams, que será disponibilizada aos delegados através 
de endereço de e-mail, por meio do qual também serão registradas os votos dos participantes, às 
16h30 (dezesseis) horas, em primeira convocação com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) 
dos delegados; às 17h30 (dezessete) horas, em segunda convocação com a presença de metade 
mais 1 (um) dos delegados e às 18h30 (dezoito) horas, em terceira e última convocação com a 
presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 
ORDEM DO DIA: 
1.  Reforma Parcial do Estatuto Social:  

a) Inclusão do Parágrafo 2º do Artigo 33  
b) Alteração da redação do Parágrafo 2º Artigo 90

2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação)

Mauá, 18 de novembro de 2021

SILVINO THEODORO DA SILVA 
Diretor - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO PARA A COMISSÃO DE ATLETAS DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS (CBT)

Pelo presente edital, são convocados os atletas que preencherem os requisitos previstos no art. 22-B, IV, do Estatuto da CBT, para a eleição 
dos 13 (treze) membros da Comissão de Atletas da CBT para o mandato de 04 (quatro) anos, que iniciará com a posse dos eleitos após o 
término da apuração dos votos. A eleição ocorrerá no dia 08/12/2021, das 8h (horário de Brasília) às 17h (horário de Brasília), de forma 
eletrônica, não presencial, por meio do aplicativo do sistema Tênis Integrado (já disponível para download). A partir das 8h (horário de Brasília) 
até às 17h (horário de Brasília), será disponibilizado dentro do aplicativo do sistema Tênis Integrado, para aqueles atletas aptos a votarem, a 
opção de participar da eleição e votarem em até 13 (treze) candidatos para a Comissão de Atletas da CBT. O atleta deverá acessar o referido 
aplicativo utilizando o seu login e senha. As informações detalhadas sobre a eleição constam no Regulamento das Eleições de 2021 da  e senha. As informações detalhadas sobre a eleição constam no Regulamento das Eleições de 2021 da  e senha. As informações detalhadas sobre a eleição constam no Regulamento das Eleições de 2021 da  e senha. As informações detalhadas sobre a eleição constam no Regulamento das Eleições de 2021 da 
Comissão de Atletas da CBT divulgado no site da CBT, na seção “Institucional”, subseção “Comissão de Atletas”. O voto será sigiloso e 
facultativo. Cada voto terá o peso 01 (um). Após a conclusão do voto, o sistema de votação não permitirá que o atleta realize um novo acesso 
para votar novamente ou alterar o seu voto. Caso tenha votado em menos de 13 candidatos, igualmente, não será permitido um novo acesso 
ao sistema de votação. O sistema Tênis Integrado emitirá automaticamente um recibo após a conclusão do voto, onde constarão os nomes 
dos candidatos em que o atleta votou. Os candidatos que desejarem participar da eleição deverão preencher os seguintes requisitos: a) ser 
maior de 18 anos; b) estarem em atividade como atletas ranqueados entre os 400 primeiros do ranking ATP ou WTA, caso sejam atletas de 
Tênis na categoria simples, ou entre os 200 primeiros do ranking ATP ou WTA, caso sejam atletas de Tênis na categoria de duplas; ou, se 
forem atletas de Beach Tennis deverão estar entre os 50 primeiros do ranking da ITF nas categorias masculino ou feminino ou se forem atletas 
de Tênis em Cadeira de Rodas deverão estar entre os 100 primeiros do ranking da ITF em qualquer das categorias; ou, se não estiverem em 
atividade, que tenham ocupado as 100 primeiras posições do ranking da ATP ou WTA nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da sua 
posse como Presidente, Vice-Presidente e membro da Comissão de Atletas; c) não estarem cumprindo penalidade aplicada pela CBT, que 
envolver doping (em âmbito nacional ou internacional), ou por algum dos órgãos da Justiça Desportiva; d) não incidirem em alguma das 
hipóteses previstas no art. 23, II, alíneas “a” até “f”, da Lei 9.615/98. Os atletas interessados e aptos em candidatar-se para membro da 
Comissão de Atletas da CBT deverão registrar a sua candidatura enviando um correio eletrônico (e-mail) do seu próprio endereço eletrônico, 
durante o prazo de 18/11/2021 até 28/11/2021, para o seguinte endereço eletrônico eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br, devendo na 
mensagem constar: nome completo, CPF, RG, endereço, telefone celular e e-mail do candidato. O processo eleitoral será fiscalizado por 
delegados dos candidatos concorrentes, caso indicados pelos mesmos, devendo o delegado ser indicado pelo candidato na mesma 
mensagem eletrônica (e-mail) em que registrar a sua candidatura. O candidato deverá informar os seguintes dados do delegado na 
mensagem eletrônica (e-mail): nome completo, CPF, RG, endereço, telefone celular e e-mail do delegado. Em 30/11/2021 será o último dia 
para que os atletas coloquem os valores das anuidades em dia e possam votar na eleição que acontecerá no dia 08/12/2021. No dia 
30/11/2021 será divulgado no site da CBT os nomes dos atletas inscritos e cujas candidaturas foram homologadas para participar da eleição,  da CBT os nomes dos atletas inscritos e cujas candidaturas foram homologadas para participar da eleição,  da CBT os nomes dos atletas inscritos e cujas candidaturas foram homologadas para participar da eleição,  da CBT os nomes dos atletas inscritos e cujas candidaturas foram homologadas para participar da eleição, 
bem como dos atletas inscritos e que possuirão prazo de 01/12/2021 até 03/12/2021 para apresentar defesa prévia. No dia 05/12/2021 será 
divulgada a lista final dos nomes dos candidatos que concorrerão na eleição, após a decisão sobre a impugnação ou não das candidaturas, 
bem como dos nomes das candidaturas que foram impugnadas, caso existam. A apuração dos votos iniciará imediatamente após o término 
do horário da votação. O resultado da eleição será divulgado imediatamente após o término da apuração dos votos, sendo os candidatos 
eleitos empossados logo após a proclamação do resultado.

Florianópolis/SC, 18 de novembro de 2021
João Magalhães Hueb de Menezes

Presidente da Comissão de Atletas da CBT
Pedro Boscardin Dias

Presidente da Comissão Eleitoral

SECRETARIA DA FAZENDA 

E PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE 

SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA

Comunicamos que acha-se aberta, nesta 

Secretaria da Fazenda e Planejamento, 

licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO NC nº 52/2021, do tipo 

MENOR PREÇO, para a AQUISIÇÃO DE 

SOFTWARE DE MODELAGEM DE DADOS - 

SAP POWER DESIGNERENTERPRISE 

ARCHITEC, cuja abertura está marcada para 

o dia 02/12/2021, às 10h00. Os interessados 

em participar do certame deverão acessar a 

partir de 19/11/2021 o site: www.bec.sp.gov.br. 

O Edital da presente licitação encontra-se 

disponível no site www.imprensaoficial.com.br, 

opção “negócios públicos”. 

ΟΒϑΕΤΟ: ΧΟΝΣΤΙΤΥΙ Ο ΟΒϑΕΤΟ ^ΕΣΤΕ ΧΟΝΤΡΑΤΑ∩℘Ο ^Ε ΕΜΠΡΕΣΑ ΕΣΠΕΧΙΑΛΙΖΑ^Α ΠΑΡΑ 
ΠΡΕΣΤΑ∩℘Ο ^Ε ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ^Ε ΛΟΧΑ∩℘Ο ^Ε ςΕ⊆ΧΥΛΟ ΧΟΜ ΧΑΡΡΟΧΕΡΙΑ, ΣΕΜ ΜΟΤΟΡΙΣΤΑ Ε 
ΧΟΜΒΥΣΤ⊆ςΕΛ, ΧΟΜ ΘΥΙΛΟΜΕΤΡΑΓΕΜ ΛΙςΡΕ, ΣΕΓΥΡΟ ΤΟΤΑΛ, ΙΝΧΛΥΙΝ^Ο ΤΟ^ΟΣ ΟΣ 
ΕΘΥΙΠΑΜΕΝΤΟΣ ̂ Ε Σ⊃ΡΙΕ ΕΞΙΓΙ^ΟΣ ΠΟΡ ΛΕΙ, ΠΑΡΑ ΣΥΠΟΡΤΕ ℵΣ ΑΤΙςΙ^Α^ΕΣ ΙΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΙΣ 
^Ο ΗΟΣΠΙΤΑΛ cΕ ΧΥΙcΑcΟΣ ΙΝΤΕΝΣΙςΟΣ ª ΗΧΙ, ΥΝΙ^Α^Ε ^Ε ΣΑ∨^Ε Α^ΜΙΝΙΣΤΡΑ^Α ΠΕΛΑ 
ΕΜΣΕΡΗ.
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ cΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: Μενορ Πρεο Πορ Ιτε¼.
cΑΤΑ cΑ ΑΒΕΡΤΥΡΑ: 10/12/2021 ◊σ 09η, ηορ〈ριο δε Βρασλια−^Φ.
Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστε¼α Λιχιτα⌡εσ−ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοÂ.βρ.
Εδιταλ ε δε¼αισ ινφορ¼α⌡εσ δισπονϖεισ ε¼ ωωω.εÂσερη.Âα.γοϖ.βρ ε ωωω.λιχιταχοεσ− ε.χοÂ.βρ.
Ινφορ¼α⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Βορβορε¼α, Θδ−16, ν° 25, 
Βαιρρο δο Χαληαυ, Σο Λυσ/ΜΑ, πελοσ ε−¼αιλσ χσλ≅εÂσερη.Âα.γοϖ.βρ ε/ου Âαιανε.λοβαο≅ 
εÂσερη.Âα.γοϖ.βρ, ου πελο τελεφονε (98) 3235−7333.

Σο Λυσ (ΜΑ), 12 δε νοϖε¼βρο δε 2021
Μαιανε Ροδριγυεσ Χορρα Λοβο
Αγεντε δε Λιχιταο δα ΕΜΣΕΡΗ

ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ cΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΣΕΤΟΡΙΑΛ cΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

ΑςΙΣΟ cΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 398/2021 − ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ

ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑcΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 141.425/2021 ª ΕΜΣΕΡΗ

Χαδαστρε−σε ε 
τενηα αχεσσο 
α ε−βοοκσ, 
ινφογρ〈2χοσ, 
¬ανυαισ, λιϖεσ, 
ωεβσριε ε 
¬υιτοσ ουτροσ 
χοντεδοσ. 

EM DÚVIDA 

SOBRE

COMO CUIDAR 

DA SUA VIDA 

FINANCEIRA?

CONTEÚDOS 

E-INVESTIDOR: 

APOIO PARA 

VOCÊ PENSAR 

BEM E INVESTIR 

MELHOR

Αποντε α χ©ερα 
δο σευ χελυλαρ 

παρα ο ΘΡ Χοδε 
αο λαδο ε χον2ρα
οσ ©ατεριαισ θυε 

ϕ〈 λανα©οσ

AVISO DE LICITAÇÃO
Os Departamentos Regionais de São Paulo do Serviço Social da Indústria (SESI-SP) e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI-SP) comunicam a abertura da licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2021
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP) para aquisição de papel toalha (rolo de 200 metros).
Retirada do edital: a partir de 18 de novembro de 2021, através dos portais www.sesisp.org.br e www.sp.senai.br 
(opção LICITAÇÕES).
Sessão de disputa de preços (lances): 29 de novembro de 2021 às 9h30, exclusivamente pela internet, no endereço 
www.licitacoes-e.com.br.
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