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mais 1 (uma) das associadas; ou em terceira e última convocação, às 09h00min (nove)
horas, com um mínimo de 3 (três) associadas, para deliberarem sobre os seguintes
assuntos, que compõem a ordem do dia:
1) Retificar a deliberação do critério utilizado na destinação das sobras dos
exercícios de 2018 e 2019.
A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob
Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a
todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser
obtidas detalhadamente no sítio http://www.sicoobnorte.com.br (é necessário
disponibilizar, preferencialmente no mesmo sítio, todos os documentos e informações
necessários à realização da assembleia geral digital, além de serem publicados/divulgados
conforme exigido pela Lei n° 5.764/1971).
Os representantes, se aplicável, deverão apresentar, com 02 (dois) dias de
antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do
e-mail secor1007@sicoob.com.br

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INSS/CNPA
GERÊNCIA EXECUTIVA DE MACAPÁ - AP. REFERENTE ao Processo nº 35000.001740/201702. Espécie: TERMO DE ADESÃO ao ACT Nacional INSS/CNPA para requerimento de serviços
prestados pelo INSS na modalidade à distância em nome de seus representados. PARTES:
INSS GEX EM MACAPÁ CNPJ 29.979.036/0156-87 e a Associação dos Pescadores Artesanais
e Extrativistas do Amapá - PESCAMAPA/AP, CNPJ 14.211.660/0001-26. OBJETO: TERMO DE
ADESÃO ao ACT INSS/CNPA com a finalidade de operacionalizar requerimentos de serviços
do INSS, tais como: solicitações de extratos previdenciários, bem como a preparação e
instrução de requerimentos de benefícios previdenciários, na modalidade à distância.
ABRANGÊNCIA: O município de Macapá/AP. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua
publicação em DOU. IMPLANTAÇÃO: até 60 dias a contar da sua publicação. SIGNATÁRIOS:
pelo Gerente - Executivo do INSS GEX EM MACAPÁ o Sr. MARCIO LEVY BARBOSA DOS
SANTOS, CPF 775.174.152-04. Pela Associação dos Pescadores Artesanais e Extrativistas do
Amapá - PESCAMAPA/AP, sua Presidente a Sra. MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA, CPF
327.255.582-04.

Porto Velho RO, 16 de novembro de 2020.
IVAN CAPRA
Presidente do Conselho de Administração

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INSS/CNPA
GERÊNCIA EXECUTIVA DE MACAPÁ - AP.
REFERENTE ao Processo nº 35000.001740/2017-02. Espécie: TERMO DE ADESÃO ao ACT
Nacional INSS/CNPA para requerimento de serviços prestados pelo INSS na modalidade à
distância em nome de seus representados. PARTES: INSS GEX EM MACAPÁ CNPJ
29.979.036/0156-87 e a Colonia de Pescadores Z - 1 de Macapá/AP, CNPJ 05.997.846/000161. OBJETO: TERMO DE ADESÃO ao ACT INSS/CNPA com a finalidade de operacionalizar
requerimentos de serviços do INSS, tais como: solicitações de extratos previdenciários, bem
como a preparação e instrução de requerimentos de benefícios previdenciários, na
modalidade à distância. ABRANGÊNCIA: O município de Macapá e regiões/AP. VIGÊNCIA:
60 meses a contar da data de sua publicação em DOU. IMPLANTAÇÃO: até 60 dias a contar
da sua publicação. SIGNATÁRIOS: pelo Gerente - Executivo do INSS GEX EM MACAPÁ o Sr.
MARCIO LEVY BARBOSA DOS SANTOS, CPF 775.174.152-04. Pela Colonia de Pescadores Z 1 de Macapá /AP, seu Presidente o Sr. LEIDINALDO LUIZ GAMA DE PAULA, CPF
606.980.632-87.

EMBRATUR AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO INTERNACIONAL
DO TURISMO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2020 - UASG 927988
Objeto: Aquisição de selo comemorativo - Embratur 54 anos - em parceria com a ECT.
Fundamento Legal: Artigo 10º, Inciso I do Manual de Licitações e Contratos da Embratur.
Reconhecimento em 16/11/2020, por Carlos Alberto Gomes de Brito, Diretor de Gestão
Corporativa, e Ratificação em 16/11/2020, por GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO,
Diretor Presidente. Valor Global: R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). CNPJ da
Contratada: 034.028.316/0001-03 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2020 - UASG 927988

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO-REGIÃO DE
PENÁPOLIS

Objeto: Participação (contratação de piso) da Agência Brasileira de Promoção Internacional
do Turismo na 23ª Edição do São Paulo Boat Show 2020 e montagem de estande para a
participação, que ocorrerá em São Paulo/SP. Fundamento Legal: Artigo 10º, Inciso I do
Manual de Licitações e Contratos da Embratur. Reconhecimento em 16/11/2020, por
SILVIO SANTOS DO NASCIMENTO, Diretor de Marketing, Inteligência e Comunicação, e
Ratificação em 16/11/2020, por GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO, Diretor Presidente.
Valor Global: R$480.158,00 (quatrocentos e oitenta mil, cento e cinquenta e oito reais).
CNPJ da Contratada: 29.267.336/0001-05 LUCIANA PAIVA FERNANDES EIRELI EPP.

AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 2/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 873/20
Acha-se aberto Edital para CREDENCIAMENTO de Pessoa(s) Jurídica(s) para
prestação de serviços (Exames) na área de Esofagogastroduodenoscopia. O presente
Regulamento estará em vigor à partir do dia 17/11/2020 e os interessados deverão realizar
o seu credenciamento até o dia 17/12/2020 e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
podendo qualquer interessado do ramo, durante esse prazo e desde que cumpra os
requisitos previstos no Edital, solicitar seu credenciamento. O Edital completo e seus
anexos estão disponíveis no site www.cisa.sp.gov.br em LICITAÇÕES, no átrio do CISA, no
horário das 7h às 11h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail: licitacao@cisa.sp.gov.br Telefone
(18) 3654 2324.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020 - UASG 927988
A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - EMBRATUR,
através da sua Comissão Especial de Licitação torna público para o conhecimento dos
interessados que realizará Licitação na modalidade de Concorrência Pública nº 0001/2020,
tendo como Objeto: A contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de
agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução
externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse. O Edital na
íntegra encontra-se disponível no site: www.embratur.com.br e no Comprasnet
(http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp).
Processo
nº
72100.000145/2020-45. Data da Sessão Pública: 21/01/2021.

Nº 3/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 874/20
Acha-se aberto Edital para CREDENCIAMENTO de Pessoa(s) Jurídica(s) para
prestação de serviços (Consultas) na área de Fonoaudiologia. O presente Regulamento
estará em vigor à partir do dia 17/11/2020 e os interessados deverão realizar o seu
credenciamento até o dia 17/12/2020 e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo
qualquer interessado do ramo, durante esse prazo e desde que cumpra os requisitos
previstos no Edital, solicitar seu credenciamento. O Edital completo e seus anexos estão
disponíveis no site www.cisa.sp.gov.br em LICITAÇÕES, no átrio do CISA, no horário das 7h
às 11h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail: licitacao@cisa.sp.gov.br Telefone (18) 3654
2324.

GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO
Diretor Presidente

Nº 4/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 875/20
Acha-se aberto Edital para CREDENCIAMENTO de Pessoa(s) Jurídica(s) para
prestação de serviços na área de Tratamento Fotossônico. O presente Regulamento estará
em vigor à partir do dia 17/11/2020 e os interessados deverão realizar o seu
credenciamento até o dia 17/12/2020 e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo
qualquer interessado do ramo, durante esse prazo e desde que cumpra os requisitos
previstos no Edital, solicitar seu credenciamento. O Edital completo e seus anexos estão
disponíveis no site www.cisa.sp.gov.br em LICITAÇÕES, no átrio do CISA, no horário das 7h
às 11h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail: licitacao@cisa.sp.gov.br Telefone (18) 3654
2324.

CNPJ: 04.380.536/0001-30

FACULDADE ANGEL VIANNA

EDITAL DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020.
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL
EM DANÇA E ALUNO ESPECIAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM DANÇA
NA CONTEMPORANEIDADE (PPGPDAN) DA FACULDADE ANGEL VIANNA PARA O ANO DE 2021
A Faculdade Angel Vianna torna públicas as normas do processo seletivo para
preenchimento de vagas no curso de Mestrado Profissional em Dança do Programa de PósGraduação Profissional em Dança na Contemporaneidade - PPGPDAN, reconhecido pela
Port. MEC nº 540, de 15/06/2020, DOU 17/06/2020), em regime seriado semestral, para o
ano de 2021. Número de vagas oferecidas: 15 vagas. O processo seletivo será coordenado
por uma Comissão do Processo Seletivo, indicada pelo Colegiado do PPGPDAN. As
inscrições estarão abertas de 16/11/2020 a 16/01/2021. As inscrições vão se dar somente
pelo e-mail coordenacaomestrado@angelvianna.com.br. A inscrição do candidato ao
Mestrado Profissional em Dança do PPGPDAN compõe-se de duas etapas: 1) a primeira
consiste na entrega da documentação exigida. 2) a segunda consiste na análise dessa
documentação pela Comissão do Processo Seletivo, observado o cumprimento dos
requisitos estabelecidos no edital, incluindo o recebimento de toda a documentação
pertinente, em conformidade com os prazos definidos. O candidato deverá enviar toda a
documentação exigida neste edital, em meio digital, em formato PDF, para o endereço
coordenacaomestrado@angelvianna.com.br, no período das inscrições, de 16/11/2020 a
16/01/2021. Os resultados da análise da documentação serão divulgados no dia
25/01/2021, no sítio da FAV na internet. O PPGPDAN não se responsabiliza por inscrição
não recebida devido a fatores de ordem técnica-operacional, greves, sinistro, extravio ou
qualquer outro fator que impeça a entrega do e-mail ou dos arquivos anexos. Não haverá,
sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, assim como por
fac-símile (fax), correio ou material impresso. Não será recebida, sob qualquer hipótese,
documentação avulsa. A taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais). O cronograma
das inscrições é: Etapa 1: Período de inscrição/Data: de 16/11/2020 a 16/01/2021. Etapa 2:
Resultado da análise da documentação/Data: 25/01/2021. Documentação exigida, em
formato PDF, um arquivo/anexo por documento: 1. Requerimento, em formulário próprio,
solicitando a inscrição. Disponível no sítio da FAV na internet; 2. "Curriculum vitae"
atualizado, em formato livre, com cópia dos documentos comprobatórios, na mesma
ordem de citação; Cópia simples e legível de: 3. Diploma de graduação (frente e verso),
atestado ou certidão de conclusão do curso de graduação, ou declaração de previsão de
conclusão até a data da matrícula emitida pelo órgão competente (alternativamente
poderão se inscrever, também, alunos que não possuam na data da inscrição o respectivo
diploma de graduação, desde que a conclusão do curso tenha se dado ou se dê até o dia
anterior à matrícula no programa); 4. Certidão de nascimento ou de casamento; 5. Cédula
de identidade; 6. Título eleitoral com o comprovante da última votação; 7. CPF; 8.
Certificado de reservista, se do sexo masculino; 9. Comprovante de pagamento da taxa de
inscrição; 10. Portfólio, opcionalmente acompanhado de vídeo; 11. Carta de Intenção de
estudos e pesquisas que demonstrem aderência ao PPGPDAN-FAV. A seleção será realizada
em 02 (duas) etapas avaliativas, ambas classificatórias: 1) Avaliação do currículo, do
portfólio e da carta de intenção; 2) Apresentação oral de portfólio, seguida de arguição da
banca de seleção. As avaliações do currículo, do portfólio e da carta de intenção serão
realizadas no período de 26 a 29/01/2021 pela Comissão do Processo Seletivo. Os
currículos devem ser elaborados cronologicamente com indicação das datas das atividades
apresentadas, contendo os seguintes aspectos: formação acadêmica; cursos
complementares; experiência profissional; domínio de idiomas. O portfólio deve ser
elaborado contendo os seguintes aspectos: relação, com listagem cronológica, dos
trabalhos profissionais realizados; apresentação de material comprobatório: fotos, material
gráfico, cartazes, programas, produções artístico-pedagógicas e outros. As cartas de

Penápolis, 16 de Novembro de 2020.
AGNALDO CESAR DUARTE
Coordenador Geral CISA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO
VALE DO PIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga CISAMAPI, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico 011/2020. Objeto: Aquisição de
camas com colchões para o CTI de Covid 19 do Hospital Arnaldo Gavazza Filho, para
atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo
novo Corona Vírus, conforme deliberação da Assembleia de Prefeitos. Data da sessão
pública: 24/11/2020, às 08h30m (oito horas e trinta minutos), horário de Brasília - DF, no
sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br. O cadastramento de propostas inicia- se no
momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras do Governo Federal e
encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do
pregão. O Edital, na integra, poderá ser obtido nos sites www.comprasnet.gov.br ou
www.cisamapi.mg,gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CISAMAPI,
na Av. Ernesto Trivellato, Nº. 120 - Triângulo - Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou
através do e-mail: licitacao@cisamapi.mg.gov.br.
Ponte Nova, 13 de Novembro de 2020.
GIZELE DE JESUS LUZIA
Presidente da CPL

COOPERATIVA CENTRAL CRÉDITO DO NORTE DO BRASIL-SICOOB
NORTE

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE DO BRASIL
SICOOB NORTE CNPJ: 03.502.131/0001-65

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA CENTRAL DE
CRÉDITO DO NORTE DO BRASIL - SICOOB NORTE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto Social, convoca todas as suas associadas que nesta data somam 9
(nove), representadas por seus delegados, em condições de votar, para se fazerem
presentes na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 27.11.2020, às 07h00min
(sete) horas, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) das
associadas; às 08h00min (oito) horas, em segunda convocação, com a presença da metade
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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