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Ineditoriais

ADAMAR MACHADO NASCIMENTO- SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, faz saber a todos quanto virem o presente edital, ou dele
tiverem conhecimento, que, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, ficam
notificados os terceiros interessados, para que tenham ciência do requerimento
administrativo REURBE-E, do bem imóvel assim caracterizado, área total de 860,03m²
(oitocentos e sessenta metros quadrados e três centésimos de metro quadrado), no vértice
M01, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-75°W,
de coordenadas N 9.160.003,205m e E 754.843,777m; deste segue, com azimutes
129°18'40'' por uma distância de 18,00m até o vértice M02, de coordenadas N
9.159.991,802m e E 754.857,704m; deste segue, com azimutes de 212º16'46'' por uma
distância de 41,70m até o vértice M03, de coordenadas N 9.159.956,548m e E
754.835,435m; deste segue, com azimute 309°01'59''por uma distância de 23,50m até o
vértice M04, de coordenadas N 9.159.971,348m e E 754.817,181m; desde segue, com
azimute 39°51'24'' por uma distância de 41,50m até o vértice M01, ponto inicial da
descrição deste perímetro de 124,70m, localizado na Rua José Eliton Rodrigues, Lote 04, Q
03, Divisor Velho, Cruzeiro do Sul- Acre, apresentado pelo Senhor Raffaine Andrade da
Costa e sua esposa Ana Maria Caroline Alves de Lima da Costa, para que, querendo,
manifeste interesse no prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena de sujeitaram-se aos
efeitos de revelia.

ADAMAR MACHADO NASCIMENTO
Advogado

AGÊNCIA DE BACIA HIDROGRÁFICA PEIXE VIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CG 028/ANA/2020 - 1º termo aditivo ao Contrato 39/2020 - Celebrado entre Agência Peixe
Vivo e Seletiva Consultoria e Projetos Ltda Objeto: prorrogar o prazo contratual por mais
04 meses sem acréscimo ao valor global contratual e inclusão de cláusulas de LGPD e
Compliance. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato ora
aditado. Data de Assinatura: 23/12/2021. Agência Peixe Vivo-Célia Maria Brandão Fróes -
Diretora Geral e Seletiva Consultoria e Projetos Ltda. - Ricardo Abreu Vilela -
Representante.

ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE ENSINO E CULTURA
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ
ASSOCIAÇÃO AMAPAENSE DE ENSINO E CULTURA - CNPJ 04.661.922/0001-09

Para fins de disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Ensino Superior informa que foram registrados 102 (cento e dois)
diplomas no período de 04/01 à 08/02/2022, no seguinte livro de registro e sequências
numéricas: Curso de Administração, livro 013, registro nº 16.901-16.912. Curso de
Arquitetura e Urbanismo, livro 013, registro nº 16.998. Curso de Ciências Contábeis, livro
013, registro nº 16.913. Curso de Design, livro 13, registro nº 16.914-16.918. Curso de
Direito, livro 13, registro nº 16.932-16.997, 17.000 e 17.001. Curso de Educação Física, livro
13, registro nº 16.704; 16.919-16.922. Curso de Engenharia Civil, livro 13, registro nº
16.923-16.931; 16.999. Site eletrônico da IES no qual poderá ser consultada a relação de
diplomas registrados: www.ceap.br/diplomas.

Macapá - AP, 24 de fevereiro de 2022.
JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA

Diretor Geral

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Os Associados da ABED estão convocados para a Assembleia Geral Ordinária,
que será realizada no dia 20 de março de 2022, das 16h00 às 17h30, nas dependências do
Centro de Eventos do Ceará localizado na Avenida Washington Soares, 999 - Edson
Queiroz, Fortaleza - CE, atendendo a seguinte pauta: 1. Relatório da Diretoria período
2019/2021, 2. Apresentação Relatório Fiscal exercícios 2019 a 2021 3. Plano de atividades
para 2022/2023, 4. Alterações no estatuto 5. Assuntos Gerais.

São Paulo, 24 de Fevereiro de 2022.
FREDRIC M. LITTO

Presidente da Associação

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARARAS
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS DR. EDMUNDO ULSON - UNAR
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARARAS
44.699.494.0001/10

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, o Centro Universitário de Araras "Dr. Edmundo Ulson" - UNAR, informa que foram
registrados 186 [cento e oitenta e seis] diplomas no período de 21/01/2022 a 01/02/2022,
no seguinte livro de registro e sequência numérica: livro 17 - registros 29.153 a 29.338.

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

Araras, 1º de fevereiro de 2022.
RAQUEL CRISTINA BARBOSA ULSON SPINDLER

Reitora

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES RECREATIVAS DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Presidente da Nação ARCO - Associação Nacional das Associações
Recreativas de Correios e Telégrafos e Similares, Luiz Ribeiro do Amaral, Convoca os
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para Participarem da Assembleia Geral
Extraordinária a se realizar em 12 de Abril de 2022 na sede da Nação ARCO, localizada
na QE 30 , Conjunto T , lote 01 , sala 102 - Guará II - Brasília DF, com início às 09:00
( nove horas) em primeira convocação e às 09:30 (nove horas e trinta minutos) em
segunda convocação. para deliberarem e votarem as seguintes ordens do dia: 1 -
Prestação de contas 2 - Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal Gestão 2022 /2025.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022.
LUIZ RIBEIRO DO AMARAL

ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
ÁREA DE GESTÃO DE CONTRATOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 114/2021que celebram entre si a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS-APS
(Rede SARAH) e a WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA. CNPJ da
Contratada: 20.204.743/0001-90. OBJETO: prestação dos serviços de assessoria e
consultoria especializada em criação de entidade fechada de previdência complementar.
VIGÊNCIA: 24/11/2022. VALOR: R$ 95.000,00. LOCAL e DATA: Brasília-DF, 24 de novembro
de 2021.

CONTRATO ESPECÍFICO Nº CW4904 que celebram entre si a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS
SOCIAIS-APS (Rede SARAH) e a H. MONTE INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA. CNPJ
da Contratada: 02.374.271/0002-13. OBJETO: prestação de serviços continuados de
processamento de produtos para a saúde (empresa processadora), sob demanda, em todas
as suas etapas, de acordo com os requisitos de boas práticas para o processamento de
produtos para a saúde, estabelecidos pela RDC nº 15/2012 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) e demais normas técnicas, para atender à Unidade da REDE
SARAH Fortaleza. VIGÊNCIA: 10/02/2024. VALOR: R$245.995,20. LOCAL e DATA: Brasília-DF,
10 de fevereiro de 2022.

CONTRATO ESPECÍFICO Nº CW4903 que celebram entre si a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS
SOCIAIS-APS (Rede SARAH) e a SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA. CNPJ
da Contratada: 37.142.932/0001-89. OBJETO: prestação de serviços de remoção de
pacientes de todas as faixas etárias, incluindo bebês, crianças, adultos e/ou idosos, por
chamada, por meio de transporte tipo Ambulância de suporte básico e/ou avançado, com
motorista e corpo médico especializado, dotada de acessórios necessários à manutenção
da vida e equipamentos de salvamento, com atendimento todos os dias da semana, 24h
por dia, incluindo finais de semana e feriados, para atender à Unidade da REDE SARAH
Brasília. VIGÊNCIA: 01/02/2024. VALOR: R$ 44.504,28. LOCAL e DATA: Brasília-DF, 08 de
fevereiro de 2022.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ESPECÍFICO Nº CW4339 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que
celebram entre si a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e a empresa LIMNOS
HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA LTDA. CNPJ da Contratada: 38.733.861/0001-51. OBJETO:
Correção do erro material na cláusula quinta do Contrato. LOCAL e DATA: Brasília-DF, 18 de
fevereiro de 2022.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020 que celebram, entre si, a ASSOCIAÇÃO DAS
PIONEIRAS SOCIAIS-APS (REDE SARAH) e o LABORATÓRIO CEDRO LTDA. CNPJ da
Contratada: 10.445.344/0001-68. OBJETO: prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze)
meses, para até 08/05/2023, e incluir a modalidade de coleta do teste molecular SARS -
COV - 2, com técnica de liberação em até 3 (dias) corridos, sob responsabilidade da
CONTRATADA, permanecendo inalteradas as demais condições contratuais). DAT A :
Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO ao CONTRATO s/n que celebram, entre si, a
ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e a LABACLEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
E ENDOCRINOLOGICAS LTDA (SABIN MEDICINA DIAGNOSTICA). CNPJ da Contratada:
32.637.787/0001-93. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência para até 30/03/2023.
LOCAL e DATA: Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2020 que celebram entre si a
ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e a empresa GARCIA E MOREIRA ADVOCACIA. CNPJ
da Contratada: 30.599.692/0001-05. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do
Contrato por mais 30 dias, passando seu termo final para 01/03/2022. LOCAL e DAT A :
Brasília-DF, 01 de fevereiro de 2022.

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
CNPJ Nº 2.038.232/0001-64 - NIRE Nº 5330000552-4

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos Senhores Acionistas que, em Reunião do Conselho de Administração
de 16/2/2022, às 11:30, foi aprovado o aumento do capital social, no valor de R$
209.866.969,14 (duzentos e nove milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e
sessenta e nove reais e quatorze centavos), elevando-o de R$ .110.226.464,68 (dois bilhões,
cento e dez milhões, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e
sessenta e oito centavos), para R$ 2.320.093.433,82 (dois bilhões, trezentos e vinte milhões,
noventa e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), mediante a
emissão de 103.868.829 (cento e três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e
vinte e nove) novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 52.219.436 (cinquenta e dois
milhões, duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e seis) novas ações ordinárias e
51.649.393 (cinquenta e um milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e
três) novas ações preferenciais, ao preço unitário de emissão de R$ 2,0205 (dois reais e
duzentos e cinco décimos de milésimos de real), calculado com base em 31/12/2021.

Notas: 1) As ações subscritas serão integralizadas em dinheiro e à vista no ato da
subscrição, quando do pagamento dos dividendos, caso aprovado pela Assembleia Geral
Ordinária. 2) Na conformidade do prazo decadencial, previsto em lei, para o exercício do direito
de preferência pelos acionistas, a subscrição obedecerá ao prazo legal de 30 (trinta) dias, por
todos os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais, a contar da publicação deste
Aviso, e, em ambos os casos, a subscrição será feita na proporção da posição acionária que
cada acionista possuir em 31/12/2021. 3) Findo o referido prazo e verificadas as subscrições
feitas, as eventuais sobras de ações serão subscritas pelos optantes no prazo improrrogável de
1 (um) dia, que será o dia seguinte à data do término do período de subscrição. 4) É assegurado
aos acionistas ordinaristas cederem seu direito de preferência nos termos do acordo de
acionistas vigente, e, se preferencialistas, a qualquer outro acionista. 5) O Boletim de
Subscrição de Ações, emitido pelo custodiante, foi fornecido às Cooperativas Centrais
Acionistas para distribuição, além de estar à disposição de todos os acionistas na sede do Banco
Sicoob.

Brasília, 21 de fevereiro de 2022.
MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho de Administração

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DO DESPORTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

O Centro de desenvolvimento e aperfeiçoamento do desporto - SÃO JOSÉ
DESPORTIVO, por intermédio de seu representante legal, Diretor Executivo SR. DALVI ROSA
MOREIRA, faz saber que realizará no dia 11 de março de 2022, às 10:00 horas, através do Portal
de Licitações do Banco do Brasil (https://www.licitacoes-e.com.br), Licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº 001/2022, tipo menor preço por lote, cujo objeto é a Aquisição de
materiais e equipamento esportivos.

O edital encontra-se à disposição dos interessados no Portal de Licitações do Banco
do Brasil, na sede do Clube situada à Avenida Tívoli, nº 128, Vila Betânia, São José dos Campos
- SP, CEP: 12245-481, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00
horas ou no site http://www.sjdesportivo.com.br/.

Em 24 de fevereiro de 2022.
DALVI ROSA MOREIRA

Diretor Execultivo
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