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INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

Processo nº 2021-6Q66N.
Objeto: "Pregão Eletrônico", tipo menor preço, Aquisição de Material de

Sinalização. Convênios 793.706/2013; 834383/2016; 851.931/2017; 875018/2018;
887187/2019. Edital nº 011/2021. Data e horário de abertura das propostas: 23/07/2021,
8h40min, Data e horário da disputa: 23/07/2021, 9h00 min, no site
www.compras.es.gov.br, onde poderá ser retirado o edital.

Maiores informações através do e-mail pregao@incaper.es.gov.br e/ou tel: (27)
3636-9834.

Em, 12 de julho de 2021.
CARLOS B. P. DURTE

Pregoeiro Substituto/Incaper

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A
AG R I C U LT U R A

EDITAL Nº 102/2021
ORGANISMO INTERNACIONAL PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA BRAIICA/20/001

SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO

Código: TR/PF/IICA-12401 - planejar a execução dos projetos de TI
necessários à integração das informações oriundas do controle de qualidade fabril e
laboratorial à plataforma de autocontrole, parte integrante do Sistema de Inteligência
da Defesa Agropecuária, auxiliando os gestores negociais, gestores técnicos, as equipes
de analistas e desenvolvedores da plataforma. Formação: graduação em Tecnologia da
Informação ou cursos correlatos, reconhecido pelo MEC (caráter eliminatório).
Experiência Profissional: a) Experiência profissional em desenvolvimento de sistemas
informatizados tendo atuado como Desenvolvedor ou Analista de Sistemas em nível
Sênior; b) Experiência em gerência de projetos Ágil como SCRUM Master; c)
Experiência no projeto de RESTfull API Webservices; d) Conhecimento na especificação
OpenAPI Swagger de documentação de APIs; e) Conhecimento em banco de dados
MongoDB. f) Conhecimento em mapeamento de processos em BMPN; g) Experiência
profissional em desenvolvimento de Sistemas, como Gestor de Sistemas ou Gerente de
Projetos de Tecnologia da Informação ligados ao agronegócio; h) Experiência
profissional em Projetos de Inteligência de Negócios (BI); i) Experiência profissional em
projetos de Integração de Sistemas, tendo atuado diretamente como Gestor, Analista
ou Arquiteto; j) Conhecimento em sistemas laboratoriais LIMS (Laboratory Information
Management System). Vigência Contratual: 18 (dezoito) meses. Número de Vagas: 01
(uma). Outras Informações: Para participar do edital de seleção os candidatos deverão
se cadastrar no processo, impreterivelmente até o dia 13/08/2021 às 23h59min00seg.
A responsabilidade pelo processo seletivo de serviços técnicos de consultoria é de
competência da entidade executora nacional, conforme legislação vigente. A íntegra do
edital e o resultado da seleção (após processo seletivo) poderão ser visualizados na
página do IICA https://www.iica.org.br/pt/node/75. Fundamento Legal: Decreto nº
5151, de 22/07/04, Portaria MRE Nº 08 de 04/01/2017.

MAXIMILIANO SAUDADES
Administrador do IICA no Brasil

EDITAL N° 105/2021
ORGANISMO INTERNACIONAL PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA BRA/IICA/13/001

SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO

Código: TR/PFR/CA-12422 - Consultor pessoa física, com o aprimoramento
do processo de execução de projetos das Rotas da Fruticultura na RIDE DF. Formação:
nível superior com pós-graduação, com formação em qualquer área do conhecimento
reconhecida pelo MEC. Experiência Profissional: mínima de 5 (cinco) anos na gestão de
programas, políticas públicas e/ou projetos de desenvolvimento regional e territorial;
atuação em atividades de planejamento, avaliação, monitoramento ou na construção
de editais, termos de referências e documentos técnicos e referenciais no processo de
contratação e implementação de projetos ou programas, acompanhamento e
monitoramento de projetos e na elaboração e acompanhamento de projetos e
programas governamentais e de cooperação técnica internacional; experiência em

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 18/2021
Objeto: Registro de preços de Equipamentos e Materiais Permanentes para

Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, conforme convênio nº 898213/2020,
processo nº 25000.053096/2020-91, firmado entre o Ministério da Saúde e a LIGA, nas
quantidades e especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local:
30/07/2021, às 14h15min (horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br
(Licitação BB n° 882946) e sessão de disputa às 14h30min 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.
Informações: Tel. (84) 4009-7402, e-mail: licitacoes@liga.org.br

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 19/2021
Objeto: Registro de preços de Equipamentos e Materiais Permanentes para

Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, conforme convênio nº 904836/2020,
processo nº 25000.154360/2020-11, firmado entre o Ministério da Saúde e a LIGA, nas
quantidades e especificações constantes do termo de referência. Dia, Hora e Local:
30/07/2021, às 15h00 (horário de Brasília/DF), no site www.licitacoes-e.com.br (Licitação
BB n° 882995) e sessão de disputa às 15h15min 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. Informações:
Tel. (84) 4009-7402, e-mail: licitacoes@liga.org.br

Natal/RN, 12 de julho de 2021
ERIBERTO MATIAS S. DE ARAÚJO

Pregoeiro

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRA JUDICIAL

CNPJ nº 85.031.334/0001-85

AV I S O

O Liquidante da Nobre Seguradora do Brasil S.A. - Em Liquidação Extrajudicial,
inscrita no CNPJ sob o nº 85.031.334/0001-85, informa aos interessados que o Quadro
Geral de Credores (QGC), atualizado para a data-base em 30 de junho de 2021, se encontra
disponível no site www.nobre.com.br, para conhecimento geral, podendo qualquer
interessado, no prazo de dez dias, impugnar a legitimidade, o valor e a classificação dos
créditos inseridos, alterados ou excluídos em relação ao QGC disponibilizado em 18 de
maio de 2021.

PEDRO PAULO PEREIRA MOTA
Liquidante

NORTE ENERGIA S.A.

NORCELL
3_INED_13_001

NORCELL S.A.
CNPJ Nº 32.661.761/0001-80

RELAtóRiO dA diREtORiA: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a administração da Norcell S.A. tem a satisfação de submeter à 
apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Companhia em consonância com a legislação em vigor, referentes aos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. As Demonstrações Financeiras completas examinadas por auditores independentes encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Sociedade. Alagoinhas (BA), 30 de abril de 2021.

                                                                         Controladora                 Consolidado 
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante         
Caixa e equivalentes de caixa  3    3   707    1.217 
Contas a receber de clientes  -    -    581    229 
Estoques  -   -   16.043    11.951 
Impostos a recuperar e outros ativos  -    -   9.069    7.865 
Total dos ativos circulantes        3        3   26.400   21.262 
Não circulante     
Impostos a recuperar e outros ativos              -  -  21.858  19.004 
Direito de uso em arrendamento                   -   130.148 60.273
Investimentos 19.918  16.472  - -
Imobilizado    232.310 223.671
Ativo biológico    -  - 523.314 401.111 
Intangível    826  730
Total dos ativos não circulantes 19.918 16.472 908.456 704.789
 

Total do Ativo  19.921  16.475 934.856   726.051                                  

                                                                            Controladora             Consolidado   
Operações continuadas 2020  2019  2020 2019
Receita líquida de vendas - -   262.935 223.649
Custo dos produtos vendidos  -  -   (160.514)   (130.896)
Lucro bruto -  -  102.421    92.753
Despesas gerais e administrativas  (16)  (1)  (57.423)  (42.459)
Variação do valor justo dos ativos biológicos - -  511   (22.394)
Outras, despesas líquidas - -  (9.903)  (34.345)
 (16) (1)  (66.815)  (99.198)
Resultado de equivalência patrimonial 3.446 (2.333) - -

                                                                          Controladora                Consolidado 
FLUXO dE CAiXA dAS AtiV. OPERACiONAiS 2020 2019 2020 2019
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício antes 
dos impostos sobre o lucro  3.430  (2.334) 27.596  (14.218)
Ajustes para reconciliar o Lucro líquido (prejuízo)  
com o caixa gerado pelas ativ.operacionais:       
Resultado de equivalência patrimonial (3.446) 2.333 - -
Depreciação do ativo imobilizado - - 23.571  22.858 
Amortização do ativo intangível - - 235  182 
Variação cambial - - -   2.148 
Decréscimo devido ao corte - - 69.067  40.708 
Variação do valor justo dos ativos biológicos - - (511)  22.394 
Resultado financeiro - - 7.657 5.541
Baixa projetos florestais - - - 28.256
Ganho ou perda na baixa de ativo imobilizado - - 62 16
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas - - (194)   (12.933)
Outras - - 117  (110)
   (16)  (1) 127.600  94.842 
Aumento (Redução) nas contas do ativo        
Estoques - - (4.092)  (1.609)

Balanços Patrimoniais levantados em  31 de Dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de reais - R$)

demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios  findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de reais - R$)

demonstrações dos Resultados para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019-(Em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) básico/diluído por ação)

diretores: Guilherme Antônio Tedeschi de Araújo, William Teran Troelsen,  Per Olof Lindblom, Renan Bodra Machado
Contador:  Marcos Roberto Bonfim Santos – CRC-BA – 030361/O

As Demonstrações Financeiras da Norcell S.A. foram examinadas pelos auditores independentes  PriceWaterhouseCoopers Auditores 
Independentes, encontrando-se a disposição dos acionistas na sede da sociedade.

                                                                       Controladora                   Consolidado 
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019 2020 2019
Circulante     
Fornecedores -  1   12.890  11.429 
Partes relacionadas  -   -   563.752   448.757 
Passivo de arrendamento - - 11.413  12.460 
Outros passivos  -   -  38.656  40.401 
Total dos passivos circulantes  -   1   626.711   513.047 
Não circulante       
Prov. p/ riscos fiscais, cíveis e trabalhistas -  -  11.044  11.238 
Passivo de arrendamento - - 124.859 51.149
Partes relacionadas 816 799 29 13
Outros Passivos   13.409 19.396
Total dos passivos não circulantes  816   799   149.341   81.796 
Patrimônio líquido atribuído aos 
acionistas da controladora      
Capital social 215.758   215.758   215.758   215.758 
Reservas de capital 47.237  47.237  47.237  47.237 
Reservas de lucros 2.091   1.919   2.091    1.919 
Prejuízos acumulados  (404.133)   (407.391)   (404.133)  (407.391)
Ajustes de avaliação patrimonial  158.152    158.152   158.152    158.152 
Total 19.105 15.675 19.105   15.675 
Patrimônio líquido atribuível aos 
acionistas não controladores  -   -  139.699  115.533 
Total do patrimônio líquido  19.105    15.675   158.804   131.208  
Total do passivo e patrimônio líquido  19.921   16.475   934.856   726.051 

demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de  2019 - (Em milhares de Reais - R$)

         Ajuste de     Participação     
  Capital   Reserva  Reserva  avaliação  Prejuízos    dos não   
   social   de capital  legal  patrimonial  acumulados total  controladores  total
Saldos em 01 de janeiro de 2018   215.758   47.237  1.919  152.777    (405.057) 12.634  85.696   98.330 
Prejuízo do exercício    - - - - (2.334)   (2.334) (11.884) (14.218)
Total do resultado abrangente do exercício   -  - -  - (2.334)   (2.334)  (11.884)  (14.218)
Contribuições dos acionistas e 
distribuições aos acionistas           
Ganho por alteração no percentual de              
participação em controlada (Nota 11)  - - -  5.375 - 5.375 41.721 47.096
Total de contribuições  e distribuições dos acionistas   - - - 5.375 - 5.375 41.721 47.096
Saldos em 31 de dezembro de 2019   215.758      47.237   1.919  158.152   (407.391)  15.675   115.533  131.208 
Lucro líquido do exercício     -   -   172   -   3.259   3.430   24.166   27.596 
Total do resultado abrangente do exercício    -   -   172   -   3.259   3.430   24.166  27.596 

Saldos em 31 de dezembro de 2020    215.758  47.237   2.091   158.152   (404.133)  19.105   139.699   158.804 

Impostos a recuperar e outros ativos - - (4.174)   (3.279)
Fornecedores e outros passivos 2 - (8.186)   (14.022)
Juros Pagos - - (855) -
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
atividades operacionais (14) (1) 110.293   75.932 
Fluxos de caixa das atividades de investimento        
Aquisição de imobilizado - - (32.679)   (27.864)
Aquisição de ativo biológico - - (180.672)   (114.284)
Pagamento de Arrendamento Mercantil   (12.109)  (5.979)
Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimento - - (225.460)  (148.127)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento      
Partes relacionadas  14     -    114.657   71.625 
Caixa líq. gerado pelas  ativ. de financiamento  14     -    114.657   71.625 
Redução líquida do saldo de caixa e 
equivalentes  de caixa  -  (1) (510)  (570)
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício  3   4  1.217  1.787 
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício  3   3  707   1.217 
Redução  líquida do saldo de caixa e
equivalentes de caixa  -  (1) (510)  (570)

Resultado operacional 3.430  (2.334) (35.606) (6.445)
Resultado financeiro - -  (8.010)  (7.773)
Lucro (prejuízo) líquido antes do imp. sobre o lucro  3.430  (2.334)  27.596 (14.218)
Imposto de renda e contribuição social  - - -  -
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  3.430  (2.334)  27.596 (14.218)
Atribuível a         
Controladores   3.430  (2.334)   3.430  (2.334)
Não controladores  -  -  24.166  (11.884)
Lucro (Prejuízo) líquido básico/diluído 
por lote de 1000 ações - R$   47,26   (32,16)

gestão de recursos humanos; experiência em projetos de desenvolvimento do
agronegócio da fruticultura, em suas diferentes escalas, com ênfase em produtores de
pequeno a médio porte. Vigência Contratual: 18 meses. Número de Vagas: 01. Outras
Informações: Para participar do edital de seleção os candidatos de- verão se cadastrar
no processo, impreterivelmente até o dia 23/07/2021 às 23h59min00seg. A
responsabilidade pelo processo seletivo de serviços técnicos de consultoria é de
competência da entidade executora nacional, conforme legislação vigente. A íntegra do
edital e o resultado da seleção (após processo seletivo) poderão ser visualizados na
página do IICA https://www.iica.org.br/pt/node/75. Fundamento Legal: Decreto n° 5151,
de 22/07/04, Portaria MRE N° 08 de 04/01/2017.

MAXIMILIANO SAUDADES
Administrador do IICA no Brasil


