
TRIPLO ZERO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 25.248.368/0001-02 - NIRE: 42300044105

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 
26 de junho de 2019, às 11h00, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (1) examinar, discutir e aprovar o 
balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da 
Companhia, relativas ao exercício findo em 31/12/2018; (2) 
definir a destinação dos lucros e a distribuição de dividendos; 
(3) fixar a remuneração anual global dos administradores 
para o ano de 2019; (4) analisar e aprovar a proposta de 
alteração dos artigos 13; 16 e seu parágrafo único; e 23 do 
Estatuto Social, com a ampliação do prazo de mandato da 
Diretoria e do Conselho de Administração, bem como alterar 
o número de conselheiros de administração; e (5) eleger o 
Conselho de Administração. Para maior comodidade dos Se-
nhores Acionistas, a Assembleia ora convocada será realizada 
na Av. Ver. Manoel José dos Santos, 1493, Centro, Bombi-
nhas/SC - CEP: 88215-000. Os documentos e informações 
pertinentes às matérias acima mencionadas encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Bombi-
nhas, 17 de junho de 2019. A Diretoria.

Comarca - Palhoça / 2ª Vara Cível - Edital De Citação Alienação Fiduciária Com Prazo De 30 Dias Ação: Busca e Apreensão Em 
Alienação Fiduciária/PROC Autor: Banco Bradesco Financiamentos S/A / Réu: Crislayne Cristina Dutra / Juiz de Direito: Maximiliano 
Losso Bunn Chefe de Cartório: Lucas Gabriel Leopoldo Processo n. 0308049-17.2016.8.24.0045 Citando(a)(s): Crislayne Cristina 
Dutra, brasileiro(a), CPF 084.430.789-01. Descrição do(s) Bem(ns): Veículo Automóvel Marca Modelo Chevrolet Prisma Flex LT, 1.4, 
Ano Mod./Fabr. 2011/2012, Cor Preta, Placa MJC 9378, Renavam 382580230 e Chassi  9BGRP69X0CG282996. Valor do Débito: R$ 
26.761,49. Data do Cálculo: 15/12/2016. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não 
sabido, Fica(m) Ciente(s) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e Citada(s) para que: a) proceda(m) 
ao depósito do valor do débito e seus acréscimos legais, conforme cálculo elaborado na forma do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei n. 
911/1969, no prazo de 5 (cinco) dias; ou b) conteste(m) o feito, se assim o quiser(em), em 15 (quinze) dias (art. 3º, §§ 3º e 4º), contados 
do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231, IV do CPC). Advertências: a) Não ocorrendo o pagamento, ou 
não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 
do CPC). b) Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do 
credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome 
do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º do Decreto-lei n. 911/1969). Será nomeado 
curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido 
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Palhoça (SC), 30 de maio de 2019. K-18e19/06

PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Lages / 1ª Vara Cível - Unidade 100% Digital 
Av. Belizário Ramos, 3650, ., Centro - CEP 88502-905, Fone: (49) 3289-3549, Lages-SC - Email: lages.
civel1@tjsc.jus.br EDITAL DE CITAÇÃO EXECUÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Ação: Execução de 
Título Extrajudicial/PROC Exequente: Casas da Agua Materiais para Construção Ltda / Executado: Em-
presa Catarinense Energética Altos da Serra Ltda. ME / Juiz de Direito: Joarez Rusch Chefe de Cartório: 
Maria Célia Lavina Processo n. 0307357-65.2018.8.24.0039 Citando(a)(s): EMPRESA CATARINENSE 
ENERGÉTICA ALTOS DA SERRA LTDA. ME, CNPJ 20214976000174, Rua Lourenco Theodoro Waltri-
ck, 50, Sagrado Coração de Jesus, CEP 88508-170, Lages - SC Valor do Débito: R$ 2.865,95. Data do 
Cálculo: 24.10.2018. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou 
não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado 
e CITADA(S) para, em 3 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo 
deste edital (art. 231, IV, do CPC), efetuar o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios 
e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do executado. O 
executado poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar 
do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231, IV, do CPC). Será nomeado 
curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, 
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 
vez(es) no Diário de Justiça. Lages (SC), 28 de maio de 2019. Joarez Rusch Juiz de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 528,00.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 337/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de 01 (um) Caminhão, de fabricação nacional, 0 km, cabine 
avançada, na cor branca original de fábrica, confeccionada em chapas de aço, com 
basculamento mecânico, com tração 4x2, movido à óleo diesel, com plataforma de auto 
socorro 07(sete) metros para 07(sete) toneladas, de fabricação nacional, 0km, acoplada. 
Dia 02 de julho de 2019, às 08h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br.  
O Pregoeiro.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO MUNICIPAL
O Presidente da Comissão Executiva Diretório Municipal do Progressistas, seção de Florianópolis/SC, 
na forma da Lei Eleitoral vigente e de acordo com o Estatuto Partidário, convoca os convencionais 
habilitados para Convenção Municipal a realizar-se no dia 28 de junho de 2019, na Sede do Partido, 
sito a Rua Emilio Blum, 131 – Sala 304/B – Edifício Hantei Office Building, Centro, Florianópolis/SC, à partir 
das 17:00 horas, que se prolongará até às 20:00 horas, nesta cidade para a deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Eleição dos Membros e Suplentes do Diretório Municipal;
b) Escolha dos Delegados e respectivos Suplentes à Convenção Estadual;
c) Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
d) Eleição do Conselho Consultivo Municipal e respectivos suplentes;
e) Eleição do Conselho de Ética e Fidelidade Partidária e respectivos suplentes;
f) Outros assuntos de interesse partidário.

Florianópolis/SC, 18 de junho de 2019.
Pedro de Assis Silvestre - Presidente da Comissão Executiva Municipal do Progressistas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2019 DA CLÍNICA 
SANTA HELENA LTDA

CNPJ 95.837.506/0001-66
Convocamos os Srs. Sócios desta instituição para comparecer à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que será 
realizada no próximo dia 26 de junho de 2019 às 19h, na Rua Capitão Savas, n° 244, Itaguaçu, Florianópolis, 
Auditório da clínica Santa Helena (casa Administrativa). Para a primeira chamada às 19h, é necessário a 
presença dos sócios que representem 50% mais 1 do capital social e para a segunda chamada as 19:30h, 
qualquer número de sócios presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
- Demonstrativo do resultado do exercício de 2018;
- Aprovação de contas;
- Ações em andamento;
- Andamento das obras;
- Novas acomodações;
- Assuntos gerais.
Sem mais para o momento, contamos com a presença de todos os Sócios.

Remado Fischer Júnior - Diretor Geral
Florianópolis, 06 de junho de 2019

“ERRATA: por erro operacional, o referido edital deveria ter veiculado na edição de 17/06/2019”.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/PMT/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 012/PMT/2019

ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO 
Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às oito horas, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Tijucas - SC, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 007/2019 
de 07/01/2019, para abrir e examinar a Documentação do Processo Licitatório nº 098/PMT/2019 Tomada de 
Preço nº 012/PMT/19, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA GERALDO REBELO – TRECHO II, 
COM 336,82 METROS, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI E TODAS AS 
ART’S (CREA) NECESSÁRIAS E PROJETOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS, de acordo com as condições estipuladas neste Edital, nos seus anexos e no contrato, cujos 
termos, igualmente, o integram. Verificou-se que protocolou os envelopes da Documentação e Proposta as 
empresas BALTT EMPRETEIRA TRANSP. E TERRAPLENAGEM LTDA, neste ato não havia representante, SETEP 
CONSTRUCOES S.A, representado neste ato pelo Sr. ANDRE MATIAS HENCKER e INFRASUL INFRAESTRUTURA 
E EMPREENDIMENTOS LTDA representado neste ato pela Srª JULIANA DA SILVA ROCHA. Embora observados os 
devidos procedimentos de publicidade e legalidade, o qual encontra-se o edital disponível no site do município www.
tijucas.sc.gov.br - licitações no momento da abertura desta sessão. Após rubrica e análise criteriosa por todos os 
presentes e os representantes legais das empresas participantes sobre as documentações. Será encaminhada para 
análise contábil e técnica as documentações das empresas para os devidos pareceres.  A Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, por cautela designa para as 11h00 (onze horas) do dia 19 de junho de 2019, o julgamento 
da documentação. Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL encerra a sessão. Publique-se para os fins e 
efeitos legais. Tijucas, 17 de junho de 2019. Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos 
interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.  
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/PMT/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/PMT/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRECHOS DAS VIAS, ESTRADA GERAL DA TERRA NOVA, COM 2.352,776 
METROS, ESTRADA GERAL OLIVEIRA, COM 184,381 METROS E ESTRADA GERAL CAMPO NOVO, 
COM 199,141 METROS, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, 
BDI, PROJETOS E TODAS AS ART’S (CREA) NECESSÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, de acordo com as condições estipuladas neste Edital, nos 
seus anexos e no contrato, cujos termos, igualmente, o integram.
Tipo: Menor Preço Global 
Data de Abertura: 05 de julho de 2019, as 08h00;
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de 
Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/PMT/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 011/PMT/2019
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às onze horas, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Tijucas - SC, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 007/2019 
de 07/01/2019, para julgar a Documentação do Processo Licitatório nº 095/PMT/2019 Tomada de Preço nº 
011/PMT/19, para a Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais e Execução de 
Serviço para Reforma do Terminal Rodoviário Miguel Vieira de Brito, conforme especificações em anexo, 
Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico – Financeiro, da Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, do Município de Tijucas – SC. Foram observados os 
devidos procedimentos de publicidade e legalidade, o qual encontra-se o edital disponível no site do município www.
tijucas.sc.gov.br - licitações no momento da abertura desta sessão. Quanto à análise técnica, constatou-se que as 
empresas ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA, M. A. V. DOS PRAZERES & CIA LTDA e BIANCA JANAINA 
DE ABREU EIRELI ME, foram inabilitadas por não apresentar o item 7.4.6 exigido no referido edital.  Quanto a 
análise contábil, todas as empresas atingiram os índices do item 7.3 do referido edital. Quanto á qualificação jurídica 
a empresa M. A. V. DOS PRAZERES & CIA LTDA, foi inabilitada por não apresentar os itens 7.2.6, 7.3.1, item 11 
do edital. A empresa BIANCA JANAINA DE ABREU EIRELI ME, também foi inabilitada por não apresentar o item 
11 e o item 7.2.2 exigido no edital sem autenticação. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de 
recurso, conforme artigo 109, inciso I “a” da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL encerra 
a sessão. Publique-se para os fins e efeitos legais. Tijucas, 17 de junho de 2019. Informações Complementares: O 
Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, 
Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br. ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (Sesc/SC) torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão disponíveis na Rua Felipe Schmidt, nº 785, 
Centro, Florianópolis/SC e nos endereços: www.sesc-sc.com.br (licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

Modalidade: Concorrência nº 28/19
Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de comunicação visual para a 
unidade do Centro de Florianópolis/SC.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 4/7/2019

Modalidade: Pregão eletrônico nº 81/19
Objeto: registro de preço para aquisição de bebidas para as unidades Sesc /SC em Florianópolis, 
Blumenau e Balneário Camboriú.
Entrega das propostas: até as 8h do dia 3/7/2019

Processo nº 23080. 021319/2019-40
Pregão Eletrônico nº 150/2019 - SRP

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade 
de Pregão Eletrônico nº 150/2019, tendo como objeto Registro de Preços para 
a eventual aquisição de materiais agropecuários para atender a UFSC. Valor 
estimado: R$ 364.075,67. Data para encaminhamento das propostas: a partir 
do dia 18/06/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site 
www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 03/07/2019 
às 09h30min. O Edital está à disposição dos interessados neste Departamento, 
pelo site http://licitacoes.ufsc.br, e no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da 
Silveira Porto – Diretor do DPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
12 FLORIANÓPOLIS, TERÇA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2019

FEBRE AMARELA EM SC

Confirmada segunda 
morte de macaco

Foi confirmada a segunda 
morte de macaco por febre ama-
rela em Santa Catarina. A coleta 
do material foi realizada no dia 4 
de maio, após moradores do bair-
ro Canela, localizado no distrito 
de Pirabeiraba, em Joinville, noti-
ficarem à Secretaria Municipal de 
Saúde sobre a morte do animal. A 
confirmação foi feita ontem pela 
Dive-SC (Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica de Santa Catari-
na), vinculada à Secretaria de Es-
tado da Saúde.

As amostras do bugio foram 
encaminhadas para o Lacen (La-
boratório Central de Saúde Públi-
ca de Santa Catarina) e seguiram 
para a Fiocruz, no Paraná. Segun-
do a Dive, o laboratório é de refe-
rência para o Estado.

João Fuck, gerente de zoo-
noses da Dive-SC, reforça que 
os macacos não transmitem a 
febre amarela. “Eles são vítimas 
da doença e sinalizam a circula-
ção do vírus na região. Por isso, 
ao encontrar um macaco doente 
ou morto, a Secretaria Municipal 
de Saúde deve ser comunicada 
imediatamente. Com essa no-
tificação, são desencadeadas as 
ações na região”, explica.

A febre amarela é uma doença 
grave, transmitida por mosquitos 
em áreas de matas e urbanas. A 
única forma de se proteger é atra-
vés da vacinação. Todos os mora-
dores de Santa Catarina, com mais 
de 9 meses de idade e que ainda 
não foram vacinados, devem pro-
curar uma unidade de saúde para 
se imunizar contra a doença. Uma 
única dose é suficiente para pro-
teger por toda a vida.

No Estado, até o momen-
to, a cobertura vacinal está em 
74%. O ideal é vacinar, ao me-
nos, 95% da população dentro 
do público-alvo.


