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INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA
CNPJ: 04.670.333/0001-89

AV I S O
REGISTRO DE DIPLOMAS

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1095, de 25 de Outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa queforam registrados 58 (cinquenta e
OITO) diplomas no período de 20/01/2020 a 31/01/2020, no seguinte livro de registro e
sequências numéricas: [livro 5 e 6 - registros 064975; 065475; 064771; 064694; 064937;
064956; 065507; 065501; 064767; 064983; 064969; 064855;

064867; 064871; 064781; 064881; 064783; 064784; 064884; 064785; 064787;
064788; 064789; 064888; 064889; 064791; 064792; 064793; 064891; 064794; 064892;
064797; 064798; 064799; 064893; 064800; 064894; 064802; 064803; 064804; 064805;
064895; 064911; 064809; 064810; 064811; 064812; 064896; 064813; 064898; 064840;
064816; 064900; 064818; 064987; 064973; 064922; 064948;].

A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço https://www.ftc.br/graduacao/diplomas/

Itabuna-BA, 28 de fevereiro de 2020.
JAMILLE DOS SANTOS MUNIZ

Secretária Acadêmica

IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ nº 33.376.989/0001-91 - NIRE nº 33.3.0030917-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas do IRB-Brasil Resseguros S.A.
("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
("Assembleia"), a ser realizada no dia 30 de março de 2020, às 10:00h, na sede social da
Companhia, localizada na Avenida Marechal Câmara, nº 171, 9º andar, na cidade e Estado
do Rio de Janeiro, a fim de deliberar acerca das seguintes matérias: 1. Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) tomar as contas dos Administradores da Companhia, bem como examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, acompanhadas do relatório anual da administração e dos pareceres
dos auditores independentes, do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de
Administração da Companhia; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo a proposta de
retenção de parte do lucro líquido com base em orçamento de capital e de distribuição de
dividendos aos acionistas da Companhia; (iii) fixação do número de assentos do Conselho
Fiscal; (iv) eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e (v) eleger um
membro efetivo e um membro suplente para o Conselho de Administração. 2. Em
Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar o limite de valor da remuneração anual global dos
Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o período de abril
de 2020 a março de 2021. Instruções Gerais: Poderão participar da Assembleia ora
convocada todos os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia na data da
Assembleia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que as referidas
ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária
responsável pelo serviço de ações da Companhia. Com o objetivo de dar celeridade ao
processo e facilitar os trabalhos da Assembleia, a Companhia solicita que o comprovante
de titularidade das ações, e, se houver, os respectivos documentos de representação e
instrumento de mandato sejam depositados na sua sede com, preferencialmente, 2 (dois)
dias úteis de antecedência da data da Assembleia. Nos termos da Instrução CVM nº 481,
de 17 de dezembro de 2009 ("Instrução CVM 481"), a Companhia adotará o sistema de
votação a distância, permitindo que os acionistas participem da Assembleia mediante a
entrega dos respectivos boletins de voto a distância diretamente à Companhia, aos agentes
custodiantes ou à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações
escriturais da Companhia, Banco do Brasil S.A., de acordo com as instruções contidas na
Proposta da Administração, conforme modelos dos boletins de voto à distância
disponibilizados pela Companhia e observadas as orientações constantes do item 12.2 do
formulário de referência da Companhia. A Companhia informa que se encontram à
disposição dos Senhores Acionistas, na sua sede social, no seu site de Relações com
Investidores (http://ri.irbre.com/), bem como nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) o presente
Edital de Convocação, a Proposta da Administração e o Manual da Assembleia, que contém
as informações requeridas pela Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 e pela
Instrução CVM 481 sobre as matérias a serem examinadas e discutidas na Assembleia. Os
documentos ou propostas, declarações de voto, protestos ou dissidências sobre as
matérias a serem deliberadas deverão ser apresentadas no dia da Assembleia, por escrito,
à Mesa da Assembleia, que, para esse fim, será representada pelo (a) Secretário(a) da
Assembleia.

Rio de Janeiro-RJ, 27 de fevereiro de 2020
IVAN DE SOUZA MONTEIRO

Presidente do Conselho de Administração

LAEL VARELLA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

O Centro Universitário FAMINAS - UNIFAMINAS, mantido pela Lael Varella
Educação e Cultura Ltda sob o CNPJ: 03.466.623/0001-42, para fins do disposto no art. 21
da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados 297
(duzentos e noventa e sete) diplomas entre os dias 30/01/2020 e 06/02/2020, no seguinte
livro de registro e sequências numéricas: Livro 002 - registros nº 1440 a nº 1444 e nº 1507
a nº 1798. A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço http://www.unifaminas.edu.br.

Muriaé-Mg, 21 de fevereiro de 2020.
LUCIANO FERREIRA VARELLA

Reitor

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020

Objeto: Aquisição de suplementos nutricionais, nas quantidades e
especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local: 13/03/2020, às
8h00 (horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br (Licitação BB n° 805566)
e sessão de disputa às 8h15min do mesmo dia. O Edital e anexos poderão ser
adquiridos no site do Licitações-e ou na CPL da LIGA na Av. Miguel Castro, 1355, Bairro
Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, das 08h00 às 12h00 de segunda a sexta-feira.
Informações: Tel. (84) 4009-7402 e e-mail: licitacoes@liga.org.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, nas
quantidades e especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local:
16/03/2020, às 8h00 (horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br (Licitação
BB n° 805583) e sessão de disputa às 8h15min do mesmo dia. O Edital e anexos
poderão ser adquiridos no site do Licitações-e ou na CPL da LIGA na Av. Miguel Castro,
1355, Bairro Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, das 08h00 às 12h00 de segunda a
sexta-feira. Informações: Tel. (84) 4009-7402 e e-mail: licitacoes@liga.org.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, nas
quantidades e especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local:
16/03/2020, às 9h45min (horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br
(Licitação BB n° 805596) e sessão de disputa às 10h00 do mesmo dia. O Edital e
anexos poderão ser adquiridos no site do Licitações-e ou na CPL da LIGA na Av. Miguel
Castro, 1355, Bairro Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, das 08h00 às 12h00 de
segunda a sexta-feira. Informações: Tel. (84) 4009-7402 e e-mail:
licitacoes@liga.org.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, nas
quantidades e especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local:
16/03/2020, às 10h45min (horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br
(Licitação BB n° 805599) e sessão de disputa às 11h00 do mesmo dia. O Edital e
anexos poderão ser adquiridos no site do Licitações-e ou na CPL da LIGA na Av. Miguel
Castro, 1355, Bairro Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, das 08h00 às 12h00 de
segunda a sexta-feira. Informações: Tel. (84) 4009-7402 e e-mail:
licitacoes@liga.org.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, nas
quantidades e especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local:
13/03/2020, às 9h45min (horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br
(Licitação BB n° 805574) e sessão de disputa às 10h00 do mesmo dia. O Edital e
anexos poderão ser adquiridos no site do Licitações-e ou na CPL da LIGA na Av. Miguel
Castro, 1355, Bairro Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, das 08h00 às 12h00 de
segunda a sexta-feira. Informações: Tel. (84) 4009-7402 e e-mail:
licitacoes@liga.org.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, nas
quantidades e especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local:
13/03/2020, às 10h45min (horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br
(Licitação BB n° 805581) e sessão de disputa às 11h00 do mesmo dia. O Edital e
anexos poderão ser adquiridos no site do Licitações-e ou na CPL da LIGA na Av. Miguel
Castro, 1355, Bairro Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, das 08h00 às 12h00 de
segunda a sexta-feira. Informações: Tel. (84) 4009-7402 e e-mail:
licitacoes@liga.org.br.

Nata-RN, 21 de fevereiro de 2020
ERIBERTO MATIAS S. DE ARAÚJO

Pregoeiro

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO,
A CIÊNCIA E A CULTURA - REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

EDITAL Nº 3/2020
PROJETO 914BRZ2005

Publicação de 01 perfil(is) para contratação de profissional(is) na(s) área(s)
Doutorado em Ciências Humanas e Sociais, concluído há no mínimo 2 anos, cuja(s) vaga(s)
está(ão) disponível (is) na página da UNESCO,www.brasilia.unesco.org./vagasprojetos. Os
interessados deverão enviar o CV do dia 02/03/2020 até o dia 06/03/2020 no SAUS Quadra
05, Lote 6, Bloco H, Protocolo do IBICT, CEP: 70070-912, Brasília/DF. O Curriculum Vitae
deverá ser assinado e rubricado em todas as páginas (colocado em envelope). Em atenção
às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer
título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal
ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou
controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

CECÍLIA LEITE OLIVEIRA
Coordenadora Nacional do Projeto

EXTRATO DE CONTRATO

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL 914BRZ2005
Prestação de serviço firmado no âmbito de Projeto de Cooperação Técnica, com base no
seguinte amparo legal: Documento de Projeto 914BRZ2005, firmado em 22 de dezembro
de 2015,entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC), por
intermédio de sua unidade de pesquisa, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT), a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO) e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores
(ABC/MRE), em conformidade com o Decreto nº 5.151, de22 de julho de 2004. Contratado:
SHJ CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ nº18.885.986/0001-90 - Edital 007/2019 -
Lic. Convite, Valor: R$ 169.900,00 - Vigência do Contrato: 17/02/2020 a 16/05/2020.

SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 5/2020

O SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará
concorrência para "Selecionar e contratar empresa especializada em serviços de
engenharia para fiscalização de obras/reformas sala de raio-x da Unidade B-73, conforme
especificado no Edital de Concorrência nº 5/2020 e em seus Anexos", que será realizada na
cidade de Chapecó/SC, Situado na Avenida Leopoldo Sander 3500D, bairro Engenho Braun,
CEP 89.809-300. Cujo o recebimento dos envelopes contendo a documentação e a
proposta será no dia 17/03/2020, às 09h00min. Para retirada do edital e acesso às demais
informações, os interessados deverão solicitar no e-mail licitacao.b073@sestsenat.org.br e
no fone 49 3319-6109.

Chapecó-SC, 28 de fevereiro de 2020.
MAX DE MELLO

Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 42/2019

O SEBRAE/DF realizará licitação na modalidade pregão - para aquisição de
Sistemas de energia ininterrupto, Nobreak. Entrega e abertura das propostas no dia
10/03/2020, na sede do SEBRAE/DF, sala 23, 2º andar, às 14h00min. Edital disponível
no site: www.sebrae.com.br/canaldofornecedor, e na sede do SEBRAE/DF, localizada no
SIA Trecho 03, Lote 1.580, Brasília - DF.

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020.
ELAINE BEZERRA DE ARAÚJO

Pregoeira
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