
UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Grande
Florianópolis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS – 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
77.858.611/0001-08, estabelecida na Rua Dom Jaime Câmara, n° 94, Centro, Florianópolis – SC, no 
uso de suas atribuições, e nos termos da legislação vigente e Estatuto Social, convoca, através do 
presente Edital, todos os cooperados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser 
realizada na modalidade DIGITAL (virtual), no dia 18 de agosto de 2020, às 07 horas em primeira 
convocação - com um mínimo de 2/3 (dois terços) de seus cooperados; às 08 horas em segunda 
convocação - com um mínimo de metade mais um de seus cooperados; e às 09 horas em terceira 
convocação - com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados; na qual, havendo número legal, 
será discutida a seguinte ORDEM DO DIA:
 

1. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal (gestão agosto/2020 a março/2021) - 
Deliberativo.

2. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal - 
Deliberativo.
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço Patrimonial e Resultado do exercício de 2019;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
d) Levantamento patrimonial de todos os bens imóveis e móveis da Cooperativa, assim como a sua 
situação hipotecária;
e) Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente; e
f) Fundos constituídos em Assembleia Geral.

3. Criação do Fundo de Reserva Para Contingências Econômicas e Regulatórias - Deliberativo.

4. Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas no exercício de 2019 - Deliberativo.

5. Fixação do valor dos honorários dos membros da Diretoria Executiva e da cédula de presença dos 
membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Ética Cooperativista - Deliberativo.

6. Fixação do valor da quota-parte do capital social da Cooperativa - Deliberativo.

7. Demissão/Eliminação/Exclusão de Cooperados - Informativo.

8. Previsão Orçamentária para o exercício de 2020 - Informativo.

9. Ações judiciais em andamento - Informativo.

10. Aumento do Honorário Médico - Informativo.

11. Assuntos Gerais - Informativo.

Nota 1: A AGO iniciará com a deliberação do primeiro item de pauta - eleição do Conselho Fiscal - 
que ficará em aberto para que os cooperados procedam com a votação até às 19h. Às 19h será dado 
prosseguimento aos demais itens da pauta. Para o item 1 será utilizado o sistema de votação Curia 
e para os demais itens será utilizada a plataforma Zoom.

Nota 2: As informações sobre o funcionamento desta Assembleia na modalidade Digital, a forma de 
participação e votação a distância, e toda documentação pertinente às matérias a serem 
deliberadas, estarão disponíveis de forma detalhada no PORTAL DO COOPERADO. O acesso do 
cooperado deverá ser feito através do endereço eletrônico: 
https://cooperado.unimedflorianopolis.com.br/Login. Havendo dúvidas, os cooperados poderão 
entrar em contato com a área de Relacionamento com o Cooperado pelo e-mail: 
atendimentocooperado@unimedflorianopolis.com.br.

Nota 3: Na presente data, a Cooperativa possui 1.918 (um mil, novecentos e dezoito) cooperados, 
sendo 1.626 (um mil, seiscentos e vinte e seis) com direito a voto, conforme dispõe o Estatuto 
Social.

Nota 4: Para todos os fins legais, a assembleia digital ora convocada será considerada como 
realizada na sede da Cooperativa, nos termos da legislação vigente.

Nota 5: A Cooperativa não se responsabilizará, tampouco poderá ser responsabilizada, por 
problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de 
computadores dos cooperados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o 
seu controle ou gerência, conforme define a IN DREI nº 81/2020.

Nota 6: Não é permitida a representação de cooperados em Assembleia Geral por meio de 
mandatário, conforme § 1°, do art. 42, da Lei 5.764/1971.

Florianópolis, 05 de agosto de 2020.

THÉO FERNANDO BUB
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Leilão nº 00001/2020 - UASG 158460
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus 
Camboriú, com sede à Rua Joaquim Garcia s/n, Bairro Centro, Camboriú-SC, inscrita 
no CNPJ sob o nº 10.625.424/0004-29, considerando o disposto nos termos da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, torna público que 
realizará licitação leilão que tem por objeto a venda semoventes – galinhas de postura 
para destinar ao abate - do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense – Campus Camboriú conforme especificações constantes do Termo de 
Referência – Anexo I e demais condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 01. Edital: 04/08/2020 das 08h00 
às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rua Joaquim Garcia S/n Cx Postal 2016 
Centro, - Camboriú/SC ou http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/category/departamento-
administracao/compras-licitacoes/compras-licitacoes-compras-realizadas/compras-
licitacoes-compras-realizadas-2020/compras-licitacoes-compras-realizadas-2020-
leilao/. Entrega das Propostas: a partir de 18/08/2020 às 08h00 na Sala dos Conselhos 
do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú. Abertura das Propostas: 
18/08/2020 às 09h00 na Sala dos Conselhos do Instituto Federal Catarinense – 
Campus Camboriú, Rua Joaquim Garcia, s/n °, Centro, Camboriú, SC, 88.340-055. 
E-mail: compras.camboriu@ifc.edu.br. Telefone (47) 21040868.

AVISO DE LICITAÇÃO

CATARINENSE
Campus Camboriu

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO
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