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FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
CNPJ nº 61.370.094/0001-85

Diretoria
Nahid Chicani

RG 1.724.154-6 - SSP/SP - Presidente da Diretoria
Contador

Libni Roberto dos Santos Dias
CRC 1SP177763/O-2 

Parecer do Conselho Fiscal
Senhor Presidente.
Em atendimento ao que dispõe os parágrafos 2º e 3º do art. 37 do Estatuto Social, procedemos à análise das Demonstrações Financeiras e Contábeis da Fundação de Rotarianos de São Paulo, 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Consoante o nosso exame e, consubstanciados no parecer dos Auditores Independentes, o Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade, 
recomendar a sua aprovação, tendo em vista que as demonstrações contábeis e financeiras representam, em todos os aspectos, a posição patrimonial e financeira da Fundação de Rotarianos 
de São Paulo, em 31 de dezembro de 2021. É o nosso parecer. São Paulo, 10 de março de 2022. Irineu De Mula; Flávio Farah; Salvador Strazzen.

análise junto ao Ministério da Educação, de forma que permanece a Instituição albergada pela 
certificação até decisão final dos referidos processos. Vale ressaltar que, a Fundação de Rotaria-
nos de São Paulo, devido à sua natureza não lucrativa e, em conformidade com o art. 150, VI, 
“c” e do art. 195, § 7º, ambos da Constituição Federal, é imune de impostos e contribuições 
sociais, haja vista, ainda, o cumprimento por parte desta dos requisitos legais. Nota 17 - Cober-
tura de Seguros: A Fundação, com auxílio de consultores especializados, contrata seguros em 
montantes considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros e outros riscos. As 
premissas de riscos adotadas, dada sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria 
de demonstrações contábeis, consequentemente não foram examinadas pelos nossos audito-
res independentes. As apólices de seguros mantidas pela Fundação em 31 de dezembro de 
2021 totalizam as seguintes coberturas contra riscos:

Valores Segurados
2021 

R$
Incêndio, raio, explosão de qualquer natureza 27.000.000
Roubo de Bens 250.000
Danos Elétricos 200.000
Vendaval 2.000.000
Equipamentos Eletrônicos 600.000
Roubo de Valores (dentro do local segurado) 15.000
Roubo de Valores (em mãos de portadores) 10.000
Fidelidade 50.000
Desmoronamento e Alagamento 1.100.000
Despesas Recomposição de Registros e Documentos 50.000
Responsabilidade Civil Geral 4.000.000

Valores Segurados
2021 

R$
Equipamentos Estacionários 240.000
Rompimento de Tanques e Tubulações 100.000
Equipamentos Portáteis 50.000
Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e Administradores 15.000.000
Veículos 100% FIPE
Blindagem 92.238
Total Segurado 50.757.238
Nota 18 - Declaração de Conformidade: De acordo com as exigências de divulgação contidas 
nos Pronunciamentos do CPC a Diretoria declara que somente foram divulgadas as informações 
que acreditam ser relevantes.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2022

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
limos. Srs. Diretores da Fundação de Rotarianos de São Paulo, São Paulo-SP Opinião: Examina-
mos as Demonstrações Contábeis da Fundação de Rotarianos de São Paulo, que compreendem 
o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas Demonstrações do Resulta-
do, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para 
o período findo naquela data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o 
resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Fundação de Rotarianos de São Paulo em 31 de dezembro de 2021, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção adiante intitulada 
“Responsabilidades do Auditor Independente pela Auditoria das Demonstrações Contábeis”. 
Somos independentes em relação à Fundação, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Outras Informações que acompanham as Demonstra-
ções Contábeis e o Relatório do Auditor: A administração da Fundação é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
Demonstrações Contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qual-
quer forma de conclusão de auditoria sobre esse Relatório. Em conexão com a auditoria das 
Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse Relatório está, de forma relevante, inconsistente com as Demonstra-

ções Contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração: A administra-
ção da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações 
Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-
ção das Demonstrações Contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir Rela-
tório de Auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as Normas Brasileiras e In-
ternacionais de Auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Contábeis. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de 
Auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 

auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demons-
trações Contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Funda-
ção. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade ope-
racional da Fundação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso Relatório de Auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso Relatório.  
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Contábeis, in-
clusive as divulgações e se as Demonstrações Contábeis representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. São 
Paulo, 14 de fevereiro de 2022. Angela Zechinelli Alonso - Contadora CRC 1 SP 126226/O-9; 
Alonso, Barretto & Cia. - Auditores Independentes - CRC 2SP013232/O-3.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 - Em Reais

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 785/2022

Objeto: Aquisição de Materiais de Informática para atender a demanda do
Projeto Funpar n° 3748 - UFPR - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. Acolhimento
Propostas: 10/06/2022, até às 09:00 min. Data do Pregão: 10/06/2022 às 09:30 min. O
edital está disponível no site www.licitacoes-e.com.br. Dúvidas entrar em contato pelo e-
mail licitacao@funpar.ufpr.br.

VANESSA CRISTINA PEGO FALEIRO
Pregoeira

AVISO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 786/2022

Objeto: Aquisição de Materiais de Áudio e Vídeo, para atender a demanda do
Projeto Funpar n° 3748 - UFPR - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. Acolhimento
Propostas: 10/06/2022, até às 14:00 min. Data do Pregão: 10/06/2022 às 14:30 min. O
edital está disponível no site www.licitacoes-e.com.br. Dúvidas entrar em contato pelo e-
mail licitacao@funpar.ufpr.br.

VANESSA CRISTINA PEGO FALEIRO
Pregoeira

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO
VALE DO ITAJAÍ

CNPJ 85.784.023/0001-97

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Centro Universitário Para O Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
Fundação Universidade Para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí

Para fins do disposto no art. 21 da portaria MEC Nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta instituição de Educação Superior informa que foram registrados 204 (duzentos
e quatro) diplomas no período de 07/04/2022 a 23/05/2022, no seguinte livro de registro
e sequência numérica: Livro 21, Registro de 129 a 332.

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

Rio do Sul, 23 de maio de 2022
ALCIR TEXEIRA

Reitor

GEOPROCESADOS SERVIÇOS SÍSMICOS EIRELI
AVISO DE LICENÇA

A Geoprocesados Serviços Sísmicos - CNPJ 36.298.103/0001-27 torna público
que recebeu no dia 20 de maio de 2022 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de Pesquisa Sísmica (LPS) nº 150/2022,
com validade de 5 meses, para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D, Não-exclusiva,
na Bacia de Sergipe-Alagoas. Rio de Janeiro, 24 de maio de 2022

REGIS L'HOUTELLIER
Gerente de Tecnologia & Negócios

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CAXIAS
DO SUL LTDA

CNPJ: 17588465/0001-08

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Faculdade IDEAU de Caxias do Sul
Mantenedor: Instituto de Desenvolvimento Educacional de Caxias do Sul - IDE AU

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC n° 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 8 (oito) diplomas no
dia 10/05/2022, no seguinte livro de registro e sequências numéricas: livro 01- registro
0160430 à 0160437. A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze
dias, no endereço https://www.caxias.ideau.com.br/documentos-legais/

Caxias do Sul/RS, 18 de maio de 2022
GUSTAVO FANTONI

Diretor

INSTITUTO EDUCACIONAL TECSOMA LTDA
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

A FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS - FINOM mantida pelo INSTITUTO
TECSOMA LTDA - ITEC sob CNPJ 02.460.636/0001-41, para fins do disposto no art. 21 da
Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados 12 [doze]
diplomas no período de 15/12/2021 a 13/01/2022, no seguinte livro de registro e
sequências numéricas: [livro 37 - registros 2021182130 a 2022182141]. A relação dos
diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://finom.edu.br/.

Brasília-DF, 20 de maio de 2022
CÍNTIA GOMES ARAÚJO

Secretária Geral

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE
AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

A UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, mantida pelo Instituto
Presbiteriano Mackenzie, CNPJ 60.967.551/0001-50, informa que, considerando o art. 21
da Portaria MEC 1.095 de 25/10/2018, foram registrados 164 ( cento e sessenta e quatro
) diplomas no período de 27/04/2022 a 24/05/2022, nos seguintes livros de registro e
sequência numérica: livro 17/2022, registros: de 118844 a 119007. A relação dos diplomas
registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço,
https://www3.mackenzie.br/diploma/index.php.

São Paulo, 25 de abril de 2022.
MARCO TULLIO DE CASTRO VASCONCELOS

Reitor

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO
A L EG R E

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 30/2022

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE - ISCMPA,
torna público que o edital de Concorrência nº 030/2022, do tipo menor preço, cujo objeto
refere-se à REFORMA DO AMBULATÓRIO (PAVIMENTO TÉRREO), INTERNAÇÃO (3º
PAVIMENTO) E UTI ( 6º PAVIMENTO) DO HOSPITAL SANTA RITA, COM VISTAS A ATENDER
O OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 841122/2016 - MINISTÉRIO DA SAÚDE, sofreu
alterações no item 7.2.2 dos Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira e
no item 7.2.3, do Documentos relativos à Qualificação Técnica. Embora as modificações
não causem impacto na formulação das propostas de preços (conforme § 4º do artigo 21
da Lei Federal 8.666/1993), está-se prorrogando a data de Recebimento e Abertura dos
Envelopes para o dia 21/06/2022, mantido o mesmo local e horário. O texto integral com
as alterações, bem como o Edital alterado, encontram-se disponível no endereço
eletrônico: https://santacasa.org.br/pagina/licitacoes.

Porto Alegre - RS, 26 de maio de 2022.
TANARA FERREIRA GRAMS

Presidente da Comissão de Licitação

LAEL VARELLA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
AVISO REGISTRO DE DIPLOMAS

A Faculdade de Minas FAMINAS-BH, mantida pela Lael Varella Educação e
Cultura Ltda sob o CNPJ: 03.466.623/0002-23, para fins do disposto no art. 21 da
Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, informa que foram registrados 460
(quatrocentos e sessenta) diplomas entre os dias 25/11/2021 e 10/05/2022, nos
seguintes livros de registro e sequências numéricas: Livro RD.2021/2 - registros nº
73/3662, 73/3663, 73/3665 a 73/3667, 73/3669 a 73/3677, 73/3679 a 73/3682,
73/3684 a 73/3692, 73/3723 a 73/3736, 73/3738 a 73/3741, 73/3775, 73/3836,
73/3837, 73/4154 a 73/4161; Livro RD.2022/1 - registros nº 73/95, 73/96, 73/98, 73/99,
73/100, 73/101, 73/104, 73/106, 73/150 a 73/155, 73/733, 73/783 a 73/785, 73/787 a
73/789, 73/790 a 73/799, 73/829, 73/830 a 73/835, 73/836 a 73/841, 73/850 a 73/863,
73/865, 73/868, 73/870, 73/873 a 73/890, 73/902, 73/906 a 73/930, 73/934 a 73/941,
73/943, 73/945, 73/946 a 73/951, 73/953, 73/956 a 73/958, 73/960 a 73/962, 73/965,
73/966, 73/1092 a 73/1097, 73/1101, 73/1104, 73/1107, 73/1119, 73/1122, 73/1123,
73/1125, 73/1127, 73/1129, 73/1134, 73/1135, 73/1139, 73/1141, 73/1659 a 73/1661,
73/1717, 73/1792, 73/1794, 73/1796, 73/1830, 73/1831, 73/1833, 73/1835 a 73/1837,
73/1853, 73/1855, 73/1861, 73/1865, 73/1870, 73/1872 a 73/1874, 73/1879, 73/1901,
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