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excelência em serviços funerários,
há mais de quatro décadas.

Sicredi Participações S.A.
CNPJ/MFNº 10.480.950/0001-14
Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - Cep: 91060-900 - PortoAlegre/RS

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Conselho de Administração da SICREDI PARTICIPAÇÕES S/A., por seu Presidente, convoca as
acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada
no dia 21 de março de 2019, às 8h30min (oito horas e trinta minutos), excepcionalmente fora da sede social
da Companhia, no Hotel Deville Aeroporto, localizado na Av. dos Estados nº 1909, na cidade de Porto Alegre/
RS, com a presença das acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com
direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, compreendendo: a)
relatório da administração; b) demonstrações financeiras; c) parecer dos auditores independentes; d) parecer
do Conselho Fiscal. 2. Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleição dos
membros do Conselho Fiscal; e 4. Fixação dos honorários do Conselho Fiscal. EM ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA: 1. Aumento do capital social da Companhia, com a consequente adaptação do art. 5º,
‘caput’ do Estatuto Social; 2. Alteração do § 2º do art. 22 do Estatuto Social, para inclusão de um comitê de
assessoramento do Conselho de Administração; 3. Consolidação do Estatuto Social; e 4. Outros assuntos de
interesse das acionistas. As acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem
das Assembleias, deverão observar as disposições previstas no art. 126 da Lei 6.404/76.

Porto Alegre/ RS, 06 de março de 2019.
Manfred Alfonso Dasenbrock

Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADADE PREÇO - 01/2019
Processo 23227.000022/2019-39

Objeto: Concessão de uso, a título oneroso, de uma área medindo 17,64 m2, situada nas dependências
do prédio do Ensino do Instituto Federal Farroupilha, Campus São Borja, localizado na rua Otaviano
Castilho Mendes, nº 355, Bairro Betim, São Borja - RS, destinada à instalação e ao funcionamento
de serviço de reprografia e comércio de materiais escolares, conforme especificações do Edital e
anexos. Data: 27/03/2019 Horário: 9 horas UASG: 158503. Local: Instituto Federal Farroupilha -
Campus São Borja/RS, situado na Rua Otaviano Castilho Mendes, nº 355, Bettim, São Borja - RS. Cópia
do respectivo Edital poderá ser adquirido pelo sitio www.comprasgovernamentais.gov.br ou por e-mail
licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br - Demais informações: (55) 3431-0500
São Borja, 07 de março de 2019. Carine Mayer da Rocha - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FARROUPILHA, CAMPUS SÃO BORJA-RS

AVISO DE 1ª NOVA CONVOCAÇÃO PARAOS LOTES 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 26, 29 E 30

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICONº. 177/2018.
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS.
OBJETO: CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E
EVENTUAISAQUISIÇÕESDEMEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARAATENDERÀDEMANDADASECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COMAS
ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS PREVISTOSNOANEXO I –TERMODE REFERÊNCIADESTE EDITAL.
DO TIPO:MENOR PREÇO.
DA FORMADE FORNECIMENTO: POR DEMANDA.
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRALDE LICITAÇÕESDAPREFEITURADE FORTALEZA - CLFOR, torna
público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 07 de março de
2019 a 26 demarço de 2019 até às 09h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas
de Preços referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônicowww.licitacoes-e.com.br. A Abertura
das Propostas acontecerá no dia 26 de março de 2019, às 09h00min. (Horário de Brasília) e o
início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h00min. do dia 26 de março de
2019 (Horário de Brasília). O NOVO EDITAL na íntegra encontra-se à disposição dos interessados
para consulta e aquisição na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77 - Centro – Ed. Comte. Vital
Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, no e-compras: http://compras.fortaleza.ce.gov.br/
publico/index.asp, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/
licitacoes/. Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CLFOR.

Fortaleza – CE, 01 de março de 2019.
Samuel Alexandre de Lima
PREGOEIRO(A) DA CLFOR

PUBLICAÇÕES LEGAIS

Romulo Ricardo
Serafini

Comandante do 39° Batalhão
de Polícia Militar (BPM), major
Romulo Ricardo Serafini morreu
na madrugada de 21 de fevereiro,
aos 46 anos, no Hospital de Clí-
nicas de Passo Fundo.
Serafini ingressou na corpo-

ração em 1993. No mesmo ano,
durante o curso de formação
de soldados, foi aprovado no
concurso público de oficial da
BrigadaMilitar.
Em 2003, já como capitão, as-

sumiu o comando da 3° Compa-
nhia de Palmeira das Missões e,
dois anos mais tarde, a lideran-
ça do 2° Pelotão Rodoviário do
município. Em 2011, Serafini foi
transferido para Passo Fundo,
onde esteve à frente da 1° Com-
panhia Rodoviária.
Como major, mudou-se para

Bento Gonçalves em 2014 pa-
ra assumir o Estado Maior do
3° Batalhão Rodoviário. Perma-
neceu no cargo até março de
2016, quando retornou a Passo
Fundo. Em agosto do mesmo
ano, assumiu o 39° BPM.
Reconhecido pelos seus servi-

ços, principalmente em Palmeira
das Missões, Serafini foi respon-
sável pelo projeto do desenho,
pela captação de recursos e pe-
la supervisão da obra de insta-
lações do grupo rodoviário do
município. Foi também um dos
incentivadores para que a cidade
sediasse uma turma de formação
de soldados.

Zhores Alferov

Zhores Alferov, cientista russo
vencedor do Prêmio Nobel de Fí-
sica em 2000, morreu no sábado,
aos 88 anos, em São Petersburgo. O
anúncio foi feito pelo Partido Co-
munista do país. As informações
são das agênciasReuters eAFP.
Alferov recebeu o prêmio pe-

la pesquisas no campo dos se-
micondutores e das tecnologias
relacionadas ao laser ao lado do
alemãoHerbert Kroemer.

– Deixa o legado de um homem
de muito trabalho e que sempre
colocava a honestidade acima de
tudo. Quando não estava com su-
as atenções voltadas ao quartel,
primava pelo bem-estar da fa-
mília – lembra a mulher, Catiane
Vigne Serafini, com quem era ca-
sado havia 17 anos.
O major foi integrante do Con-

selho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, e do
de Trânsito, além de ser membro
ativo do Rotary Clube de Palmei-
ra dasMissões.
Devido aos seus serviços em

prol da segurança pública do mu-
nicípio, a Câmara de Vereadores
lhe concedeu o título de Cidadão
Honorário de Palmeira das Mis-
sões no final do ano passado.
Natural de Três Passos e fi-

lho único de Rosali e Alaides
Serafini, o major deixa, além
da mulher, os filhos, Germano,
13 anos, e Lucas, nove.

O trabalho permitiu aplicações
práticas usadas hoje em satéli-
tes, celulares e leitores de código
de barras, além de impulsiona-
rem o fluxo de informações nos
cabos de fibra ótica de inter-
net. O estudo também contri-
buiu para o desenvolvimento de
lâmpadas de LED.
Quando recebeu a condecora-

ção, o cientista era pesquisador do
Instituto Ioffe, em São Petersbur-
go, uma das instituições ligadas à
Academia de Ciências russa – da
qual também foi vice-presidente.
Nascido em 1930 na Bielorrús-

sia, à época parte da extinta União
Soviética (URSS), Alferov também
era membro honorário da Aca-
demia Nacional de Ciências dos
Estados Unidos. Comunista, foi o
primeiro russo a vencer umNobel
após a queda daURSS, em 1991.
Por meio da conta oficial do

Kremlin no Twitter, o presidente
russo, Vladimir Putin, manifestou
pesar pelamorte deAlferov.

Jean Starobinski

O crítico literário, historiador e
ensaísta Jean Starobinski morreu
na segunda-feira, em Morges, na
Suíça, aos 98 anos. Autor de uma
obra vasta, ele publicou livros co-
mo A Tinta da Melancolia, Jean
Jacques Russeau: a Transparên-
cia e o Obstáculo eMontaigne em
Movimento, entre outros. No Bra-
sil, o autor é publicado pela Com-
panhia das Letras.
Nascido em 1920, filho de pais

poloneses, ele era tambémmédico
psiquiatra. Chegou a lecionar nas
universidades de Genebra, onde
nasceu, e na Johns Hopkins, em
Baltimore, nosEstadosUnidos.


