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DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS LOGÍSTICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (RN)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - UASG 335018

Processo nº 44103.006992/2021-39. Pedido de Compra e Contrato nº 18.092438.2022,
referente ao Pregão Eletrônico nº 038/2021. Contratado: Phenix Terceirização Eireli.
CNPJ:10.335.606/0001-31. Objeto: Contratação de serviço de apoio nas atividades de
auxiliar de serviços gerais, nas dependências da Filial do Rio Grande do Norte, pelo período
de 24 meses, prorrogáveis até o limite máximo de 05 anos, podendo ser rescindido pela
DATAPREV a qualquer tempo mediante prévio aviso de no mínimo de 30 dias.
Vigência:24(vinte e quatro)meses, com início a partir da assinatura do contrato. Data da
Assinatura: 02/05/2022. Valor: R$188.828,88(cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte
e oito reais e oitenta e oito centavos). Fundamentação Legal: Lei nº10520/2002, Decreto nº
10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente na Lei nº 13.303/2016, no
Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev e demais normas da legislação
correlata.

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
EXTRATO DE CONTRATO

PA-SECRE-COPMA 2021/060; Contrato: 2022/095; Patrocinado: Sindicato Rural de
Conceição do Araguaia; CNPJ/MF: 04.846.614/0001-40; Objeto: Patrocínio ao Projeto "23ª
Exposição Agropecuária de Conceição do Araguaia": Modalidade: Inexigibilidade;
Fundamento legal: §3º do Art. 27 da Lei 13.303/2016; Item orçamentário: Crédito com
recursos próprios disponível em orçamento; Valor total: R$19.000,00; Vigência: 27/04/2022
a 30/08/2022; Data da assinatura: 27/04/2022; Decisão: Diretoria Executiva - DIREX do
Banco em 28/12/2021. Edson Benedito Carvalho Braga - Gerente Executivo da GE P AC .

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Aditivo; PE-2021/002; Contrato: 2021/056; Contratada: E-Doc Gestão de
Documentos Eireli; CNPJ/MF: 31.055.855/0001-43; Objeto: Prorrogação contratual;
Fundamento legal: Art. 71 da Lei 13.303/2016; Vigência: 03/05/2022 a 02/11/2022; Item
orçamentário: Crédito com recursos próprios disponíveis em orçamento; Decisão: Comitê
de Administração da GEPAC do Banco em 29/04/2022; Data da assinatura: 02/05/2022.
Edson Benedito Carvalho Braga - Gerente Executivo da GEPAC.

BANCO DO BRASIL S.A.
DIRETORIA DE LOGÍSTICA

EXTRATOS DE CONTRATOS

LEILÃO PÚBLICO 2021/920024 (9101) - Lote 34 - IMÓVEL URBANO: Terreno com 355,20m²
de área, situado à Rua Pará, Lote 260, Quadra 12, Residencial Espigão, município de São
Joaquim da Barra-SP. Melhor descrito na Matrícula nº 11844 do CRI de São Joaquim da
Barra - SP.

LEILÃO PÚBLICO 2021/920024 (9101) - Lote 33 - Imóvel urbano: um terreno residencial
sem benfeitorias, com área de 355,20m², situada à Rua Pará, quadra 12, lote 261, no
Residencial Espigão, Centro, em São Joaquim da Barra - SP. Melhor descrito na matrícula
11.845 do CRI São Joaquim da Barra - SP.

LEILÃO PÚBLICO 2021/920024 (9101) - Lote 32 - Imóvel urbano: um terreno residencial
sem benfeitorias, com área de 337,80m², situada à Rua Pará, quadra 12, lote 259, no
Residencial Espigão, Centro, em São Joaquim da Barra - SP. Melhor descrito na matrícula
11.843 do CRI São Joaquim da Barra - SP.

AVISO DE ALTERAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2022/01168 - (7421)

Cesup Compras e Contratações - SP; OBJETO: Contratação de reforma para adequações de
aprimoramento da segurança do prefixo 9403/00 PSV BELÉM (PA), publicada no D.O.U. de
08.04.2022, Seção 3, Página 41. O edital foi alterado e a errata encontra-se à disposição
dos interessados na internet, no endereço https://licitacoes-e.com.br por meio do número
de licitação 933778. Em virtude da alteração, a realização do certame será no dia
30.05.2022.

SILVIA HELENA NETO DE OLIVEIRA
Responsável

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa Airsil Manutencao de Ar
Condicionado e Elétrica Eireli ME, CNPJ 07.718.194/0001-04, referente aos contratos
201474210614 e 201774215970, por se encontrar em endereço incerto e não sabido, a
apresentar atualização de endereço e telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
desta publicação, através do email: cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do
contrato pela falta de manifestação após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa AFB Prime Industria
Comercio E Distribuição de Equipamentos - EIRELI, CNPJ 77.578.524/0001-99, referente ao
contrato 201774214551, por se encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar
atualização de endereço e telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta
publicação, através do email: cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do
contrato pela falta de manifestação após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa Ambient Air Ar
Condicionado LTDA., CNPJ 42.493.940/0013-43, referente ao contrato 201674213515, por
se encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar atualização de endereço e
telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, através do email:
cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do contrato pela falta de manifestação
após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa Barão do Frio Comercial
LTDA - EPP, CNPJ 12.977.295/0001-30, referente ao contrato 201874215474, por se
encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar atualização de endereço e
telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, através do email:
cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do contrato pela falta de manifestação
após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa Chalera Instalações e
Construções LTDA., CNPJ 10.576.206/0001-18, referente ao contrato 201774215999, por se
encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar atualização de endereço e
telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, através do email:
cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do contrato pela falta de manifestação
após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa CVO - Construtora
Verissimo Oliveira LTDA -EPP, CNPJ 04.438.797/0001-64, referente ao contrato
201974215710, por se encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar

atualização de endereço e telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta
publicação, através do email: cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do
contrato pela falta de manifestação após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa DSD Engenharia LTDA.,
CNPJ 01.837.998/0001-46, referente ao contrato 201474191399, por se encontrar em
endereço incerto e não sabido, a apresentar atualização de endereço e telefone, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, através do email:
cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do contrato pela falta de manifestação
após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa ECA Equipamentos
Eletrônicos Centro América LTDA- EPP., CNPJ 37.509.544/0001-93, referente ao contrato
201974219863, por se encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar
atualização de endereço e telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta
publicação, através do email: cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do
contrato pela falta de manifestação após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa Êxito Serviços e
Construções LTDA., CNPJ 03.354.934/0001-10, referente ao contrato 201474173902, por se
encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar atualização de endereço e
telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, através do email:
cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do contrato pela falta de manifestação
após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa Federal Security Comercio
Eletro-eletrônico LTDA. - EPP., CNPJ 14.839.801/0001-50, referente ao contrato
201574195805, por se encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar
atualização de endereço e telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta
publicação, através do email: cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do
contrato pela falta de manifestação após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa FNC Sistemas de
Segurança EIRELI EPP., CNPJ 05.455.648/0001-76, referente aos contratos 201674190198 e
201674190200, por se encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar
atualização de endereço e telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta
publicação, através do email: cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do
contrato pela falta de manifestação após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa Infinity Serviços LTDA.,
CNPJ 11.079.889/0001-60, referente ao contrato 201974214411, por se encontrar em
endereço incerto e não sabido, a apresentar atualização de endereço e telefone, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, através do email:
cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do contrato pela falta de manifestação
após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa Lighthidro LTDA., CNPJ
04.698.919/0001-51, referente ao contrato 201674211905, por se encontrar em endereço
incerto e não sabido, a apresentar atualização de endereço e telefone, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar desta publicação, através do email: cesup.gefor@bb.com.br.
Daremos a quitação total do contrato pela falta de manifestação após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa Primare Instalações e
Construções LTDA - EPP., CNPJ 09.541.284/0001-06, referente aos contratos
201574192572, 201574195426, 201574196874, 201574196875 e 201674212831, por se
encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar atualização de endereço e
telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, através do email:
cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do contrato pela falta de manifestação
após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa Thermoconstrução e
Refrigeração LTDA., CNPJ 11.050.450/0002-96, referente ao contrato 201674218359, por se
encontrar em endereço incerto e não sabido, a apresentar atualização de endereço e
telefone, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, através do email:
cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do contrato pela falta de manifestação
após o prazo.

O Cesup Gestor de Fornecedor (MG) avisa a empresa Vidraçaria Pirâmide LTDA.,
CNPJ 72.631.187/0001-32, referente ao contrato 201574193526, por se encontrar em
endereço incerto e não sabido, a apresentar atualização de endereço e telefone, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, através do email:
cesup.gefor@bb.com.br. Daremos a quitação total do contrato pela falta de manifestação
após o prazo.

DENISE MIRANDA DA CRUZ
Gerente de Setor

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 - UASG 179085

Nº Processo: 2022/523. Objeto: Aquisição de mobiliário do tipo poltrona para o
auditório Celso Furtado, conforme especificações constantes deste Edital e seus Anexos..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/05/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Doutor
Silas Munguba Nº 5700, Passaré - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/179085-5-00044-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/05/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: São 227 poltronas modelo
comum e 03 poltronas modelo obeso.

MARIA LUCIA DE SOUSA FAUTH
Pregoeira

(SIASGnet - 06/05/2022) 179085-99999-2022NE999999

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS
DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 042/21-2247-2203-07-030-18-1. Decorrente do Pregão Eletrônico nº
57/2021. Processo: 042/2021. Objeto: Contratação de Serviços de Engenharia -
Implantação do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) para os Equipamentos
de Ar Condicionado da CEAGESP, no ETSP. Contratada: ACTIVE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº
34.170.808/0001-39. Valor total de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais) nos
termos da Cláusula Quarta. Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data de início
da Ordem de Serviços nos termos da Cláusula Terceira. Data de Assinatura: 03/05/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo nº 005/17-2093-2201-06-080-01-2 ao Contrato nº
005/17-2093-1812-06-080-01-2, Decorrente do Procedimento Licitatório nº 021/2018.
Processo nº 005/2017. Objeto: Permissão Remunerada de Uso de parte da Torre da
Unidade Armazenadora de São José do Rio Preto (Laje da Torre do Silo Vertical), com
fim exclusivo de instalação de antena e demais equipamentos de recepção, transmissão
e processamento de sinais. Objeto do Terceiro Termo Aditivo nº 005/17-2093-2201-06-
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