
seu tempo de duração e suas atribuições, respeitadas as determinações 
da Lei nº. 6.404/76 em seus artigos 161 a 165.

CAPÍTULO V
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Art. 38 - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 
de dezembro de cada ano.
Art. 39 - Ao término de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar 
as Demonstrações Financeiras exigidas pela Lei nº 6.404/76, as quais 
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da Companhia 
e as mutações ocorridas no exercício, as quais serão submetidas à 
apreciação e deliberação da Assembleia Geral, juntamente com os 
demais documentos exigidos por Lei.
§ único - A Diretoria poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou 
referentes a períodos inferiores, observadas as disposições legais.
Art. 40 - Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes 
de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o 
imposto sobre a renda.   O prejuízo do exercício será obrigatoriamente 
absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela 
reserva legal, nessa ordem.
Art. 41 - Do lucro líquido do exercício, definido no artigo 193, da Lei nº 
6.404/76, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra 
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% 
(vinte por cento) do capital social.

§ único - A constituição da reserva legal poderá ser dispensada no 
exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das 
reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182, da Lei nº 
6.404/76, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social.
Artigo 42 – Com o objetivo de compensar eventual diminuição do lucro, 
em consequência de perda provável em período futuro, a Assembleia 
Geral poderá, mediante deliberação qualificada, por proposta da 
Diretoria, constituir reservas nos termos do artigo 195 e parágrafos da Lei 
n.º 6.404/76, assim como a reserva de que trata o artigo 197 da mesma 
Lei.
Artigo 43 - Do saldo restante do lucro, feitas as deduções e destinações 
referidas nos Artigos antecedentes, será distribuído aos acionistas 
um dividendo obrigatório mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) 
do lucro líquido, ajustado na forma dos artigos 201 e 202 da Lei n.º 
6.404/76, pagável no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
sua declaração, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, 
devendo o pagamento ser efetuado no mesmo exercício em que for 
declarado.
§ único - A Companhia poderá levantar balanços trimestrais ou 
semestrais para a distribuição de dividendos, com observância da Lei. Os 
dividendos assim distribuídos serão deduzidos no cálculo do dividendo 
obrigatório do exercício.
Artigo 44 - O destino do saldo remanescente dos lucros será 
integralmente decidido pela Assembleia Geral, o qual poderá ser total ou 

parcialmente distribuído como dividendo aos acionistas ou destinado à 
formação de Reserva para Futuro Aumento de Capital ou para outros 
tipos de reserva.
§ único – A constituição da reserva acima mencionada não poderá 
ultrapassar, em cada ano, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido e 
terá por limite o capital social.
Artigo 45 – A Assembleia Geral poderá determinar a distribuição de 
dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas 
de lucros existentes no último balanço anual ou semestral nos termos do 
artigo 204, parágrafo 2º da Lei n.º 6.404/76.
§ único – Os dividendos não reclamados não renderão juros e, no prazo 
de 3 (três) anos, prescreverão em favor da Companhia.

CAPÍTULO VI
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 46 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, 
ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma de 
liquidação e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal para o período 
da liquidação, elegendo seus integrantes e fixando-lhes as respectivas 
remunerações.
§ único – Compete à Assembleia Geral nomear o liquidante no caso de 
liquidação.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 47. Havendo necessidade, a Sociedade será representada perante 

as entidades de classe reguladoras das atividades profissionais atinentes 
à Companhia, por seu Presidente ou outro Diretor com qualificação para 
tal, ou ainda por um profissional contratado.
Art. 48. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com 
relação à sociedade, os atos de qualquer sócio, diretor, procurador ou 
empregado que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou 
operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos 
ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto quando se 
tratar de negócios das empresas controladas ou coligadas, observado o 
disposto no art. 24, inciso V deste estatuto.
Art. 49.  Este Estatuto deverá ser interpretado de boa-fé.   Os acionistas e 
a Companhia deverão atuar, em suas relações, guardando a mais estrita 
boa-fé, subjetiva e objetiva.
Art. 50– Para os casos omissos neste Estatuto serão aplicadas as 
Disposições da Lei 6.404/76 e outras leis em vigor, pertinentes à matéria.
Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral da Dígitro Tecnologia S.A., 
através da AGO-E realizada em 23 de Abril de 2019, com registro na 
Jucesc em 22 de Abril de 2019, sob o nº 20196604770.

José Fernando Xavier Faraco
Presidente da Mesa

Mirian Macarini Maag
Secretária da Mesa

DÍGITRO TECNOLOGIA S.A 
CNPJ: 83.472.803/0001-76 - NIRE: 42300044091

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 de abril de 2019, às 09h00, na sede da DÍGITRO 
TECNOLOGIA S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Florianópolis, na Rua 
Professora Sofia Quint de Souza, 167 – Capoeiras.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Artigo 13, 
parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia e cumprindo o requisito do artigo 135 da 
Lei nº 6.404/76 e verificada a presença da totalidade dos acionistas, todos com direito a 
voto, conforme assinaturas apostas no livro de Atas das Assembleias Gerais Ordinárias, 
nominados a seguir: JF4 PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representado por José 
Fernando Xavier Faraco, ESPÍNDOLA E DOCTORS CONSULTORIA EMPRESARIAL 
LTDA., neste ato representado por Milton João de Espíndola e F2MP PARTICIPAÇÕES 
E GESTÃO IMBOLIÁRIA LTDA., neste ato representado por Geraldo Augusto Xavier 
Faraco. Face à presença da totalidade dos acionistas, fica dispensada a publicação dos 
anúncios, na forma do artigo 124, § 4º da Lei n. 6.404/76.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente José Fernando Xavier Faraco, Secretária 
Mirian Macarini Maag.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da 
seguinte ordem do dia:   1. Ratificar o aumento de capital e inclusão de novos CNAE’s 
realizada na Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 
10/12/2018 com registro na JUCESC em 11/02/2019 sob nº 20187390223, alterando-
se assim os artigos 3º e 5º do Estatuto Social;   2. Destinar o valor da Reserva de 
Lucros;   3. Ratificar a eleição dos Diretores realizadas na Ata da Assembleia Geral 
Ordinária realizada no dia 21/05/2018 com registro na JUCESC em 18/07/2018 sob nº 
20188720081, na Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 19/06/2018 com 
registro na JUCESC em 09/08/2018 sob nº 20188635726 e da Ata da Assembleia Geral 
Ordinária realizada no dia 31/01/2019 com registro na JUCESC em 01/04/2019 sob o 
nº 20196916828;   4.  Eleição dos Conselheiros e alterar redação do art. 25º;   5. Alterar 
nome da atual Diretoria Comercial;   6. Fixar remuneração global da Administração 
para 2019;   7. Tomar as contas de 2018;   8. Alterar os art. 31º e 32º;   9. Consolidar o 
Estatuto Social da Companhia.
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da ordem 
do dia, os acionistas deliberaram:
1. Por unanimidade, conforme protocolo de votos, os acionistas aprovaram a 
consolidação do Estatuto Social, na forma do Anexo I, o qual será arquivado junto à 
sede social e perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina com posterior 
publicação em jornal local, nos seguintes termos. 
1.1. Ratificar a alteração da redação do artigo 3º para fazer constar a inclusão dos 
novos objetivos – Item IX e X – que passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º - A Companhia tem por objetivo:
I - Desenvolvimento, Projeto, Fabricação, Comercialização, Instalação e Manutenção 
de Produtos Eletroeletrônicos, de Informática, Telecomunicação Analógica e Digital, 
Próprios ou Integrados com Produtos de Terceiros, abrangendo ‘Software’ e ‘Hardware’;
II - Representação e Revenda de Produtos de Outras Empresas, Nacionais ou 
Estrangeiras;
III - Prestação e Operação de Serviços Telemáticos e Informativos, Administrativos, de 
Treinamento e de Consultoria, inclusive aqueles vinculados à Internet;
IV - Administração de serviços técnicos e de instalação prestados à cliente final por 
outras empresas (subcontratação de terceiros);
V - Execução de Operações de Importação e Exportação;
VI - Locação de Máquinas, Equipamentos e Acessórios;
VII - Prestação de Serviços de Informática e Congêneres;
VIII - Treinamento em Informática.
IX - Serviço de transcrição de áudio
X - Serviço de Revisão Gramatical 
1.2. Ratificar a alteração da redação do artigo 5º para fazer constar o aumento de 
capital, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º - O capital social é de R$ 20.500.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais), 
dividido em 20.500.000 (vinte milhões e quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, 
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) por ação, totalmente subscrito e integralizado.
2. Por unanimidade, conforme protocolo de votos, os acionistas decidiram atender o 
disposto no art.197, §2º. da Lei 6.404/76 em conjunto com art. 202, Inciso III, onde o 
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) provisionados em “Reserva de Lucros 
a destinar” absorverá parte do prejuízo do exercício de 2018 da Companhia.
3. Ratificar a eleição dos Diretores com mandato em andamento e término previsto para 
20 de maio de 2020, com o fim de consolidar em um único documento:
3.1. Elege-se a seguinte Diretoria Executiva composta por um único Presidente e 4 
(quatro) diretores:
•	 Presidente Executivo: Milton João de Espíndola, brasileiro, natural de Palhoça - 
SC, nascido em 24/dez/1956, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, 
Engenheiro Eletricista, CREA/SC n.º 13.921 residente e domiciliado na Rua Jardim dos 
Girassóis, 64, Campeche, Florianópolis, SC, CEP: 88063-433, portador da Carteira de 
Identidade n.º 498.178, expedida pela SSI/SC e CPF n.º 251.985.059-00;
•	 Diretor Administrativo-Financeiro: Milton João de Espíndola, brasileiro, natural de 
Palhoça - SC, nascido em 24/dez/1956, casado pelo regime de Comunhão Universal 
de Bens, Engenheiro Eletricista, CREA/SC n.º 13.921 residente e domiciliado na Rua 
Jardim dos Girassóis, 64, Campeche, Florianópolis, SC, CEP: 88063-433, portador da 
Carteira de Identidade n.º 498.178, expedida pela SSI/SC e CPF n.º 251.985.059-00;
•	 Diretor de Relacões com Mercado: Octavio Henrique Porto Carradore, natural 
de Tubarão - SC, nascido em 16/julh/1986, união estável, Administrador, residente e 
domiciliado na Avenida Governador Ivo Silveira, 1413 – Bloco 5 – Apartamento 103, 
Florianópolis, SC, portador da Carteira de Identidade nº 4.222.301, expedida pela SSP/
SC, e CPF nº 050.130.499-11;
•	 Diretor de Operações: Carlos Carnavalli Júnior, brasileiro, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 13/dez/1967, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, 

Administrador - CRA/SC nº 8709, residente na Servidão Mar Azul, 229, Campeche, 
Florianópolis, SC, CEP: 88063-173, portador da carteira de identidade nº 5776872, 
expedida pela SSP/SC e CPF nº 077.857.138-63;
•	 Diretor de Tecnologia: Rafael Vitor Rodrigues Pina Pereira, brasileiro, natural de 
Florianópolis - SC, nascido em 11/dez/1973, casado pelo regime de Comunhão Parcial 
de Bens, Engenheiro Eletricista, CREA/SC nº 043231-6, residente e domiciliado na Rua 
Fernando Ferreira de Melo, 172, Apto 405, Bloco B, Bom Abrigo, Florianópolis, SC, 
CEP: 88085-260, portador da Carteira de Identidade nº 3080866, expedida pela SSP/
SC, e CPF nº 909.473.809-06.
4. Por unanimidade, e conforme protocolo de votos, os acionistas aprovaram a 
alteração do artigo 25º e elegeram o seguinte Conselho de Administração com mandato 
em andamento e término previsto para 20 de maio de 2022:
4.1. Após alteração a redação do artigo 25º, o qual passará a vigorar com a seguinte 
redação:
Art. 25 – O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 (três) e no 
máximo 5 (cinco) membros, eleitos pela assembleia-geral e por ela destituíveis a 
qualquer tempo.
4.2. Como membros representantes dos acionistas:
•	 José Fernando Xavier Faraco, brasileiro, natural de Florianópolis - SC, nascido 
em 01/jun/1954, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, Engenheiro 
Eletricista, CREA-SC n.º 13.974, residente e domiciliado na Alameda Adolfo Konder, 
1.074, apartamento 501, bairro Centro, Florianópolis, SC, CEP: 88010-140, portador da 
Carteira de Identidade n.º 232.846, expedida pela SSP/SC e CPF n.º 305.745.449-68; 
•	 Geraldo Augusto Xavier Faraco, brasileiro, natural de Florianópolis - SC, nascido 
em 15/out/1957, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, Engenheiro 
Eletricista, CREA/SC n.º 13.925, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, 45, 
Condomínio Sunset Boulevard – Bloco Jade – apartamento 301, bairro João Paulo, 
Florianópolis, SC, CEP: 88030-460, portador da Carteira de Identidade n.º 550.584, 
expedida pela SSP/SC, CPF n.º 342.692.159-68 
•	 Milton João de Espíndola, brasileiro, natural de Palhoça - SC, nascido em 24/
dez/1956, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, Engenheiro Eletricista, 
CREA/SC n.º 13.921, residente e domiciliado na Rua Jardim dos Girassóis, 64, bairro 
Campeche, Florianópolis, SC, CEP: 88063-433, portador da Carteira de Identidade n.º 
498.178, expedida pela SSP/SC e CPF n.º 251.985.059-00,
Como membro independente:
•	 Marcelo Carvalho de Amorim, brasileiro, casado, administrador, portador do RG 
nº 5.595.125 SSP/SP, inscrito no CPF nº 092.366.188-39, com endereço profissional na 
Rua Sofia Quint de Souza, 167, Florianópolis – SC. 
4.2.1. Elege-se como Presidente do Conselho de Administração JOSÉ FERNANDO 
XAVIER FARACO.
5. Por unanimidade, e conforme protocolo de votos, os acionistas aprovaram a alteração 
do nome da atual Diretoria Comercial – DCO para Diretoria de Relações com Mercado 
– DRM, alterando-se assim o §2º do art. 34 do Estatuto para fazer constar:
§2º Diretor de Relações com mercado
6. Por unanimidade, conforme protocolo de votos, os acionistas aprovaram o limite de 
remuneração dos Administradores da Companhia, para o corrente exercício fiscal, no 
valor global anual de R$ 2.344.753, conforme proposta da Administração, cabendo ao 
Conselho de Administração da Companhia deliberar sobre a forma de distribuição de 
parte desta verba entre os membros da Diretoria da Companhia.
7. Por unanimidade, conforme protocolo de votos, os acionistas aprovaram as 
demonstrações financeiras do exercício de 2018.
8. Por unanimidade, conforme protocolo de votos, os acionistas aprovaram a alteração 
o artigo 31º e constar a inclusão Inciso VII e artigo 32º, os quais passarão a vigorar com 
as seguintes redações:
Art. 31. Compete a Diretoria:
I - todos os poderes de administração da sociedade, obedecendo e fazendo obedecer 
ao que determinam os estatutos, as Assembleias Gerais e o Conselho de Administração;
II - propor ao Conselho de Administração e a Assembleia Geral, planos para o 
desenvolvimento da companhia bem como a orientação geral dos negócios;
III - elaborar o relatório anual das atividades da Companhia, o balanço e as respectivas 
demonstrações financeiras, para serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral 
dos Acionistas.
IV – elaborar relatório mensal das atividades da Companhia, o balanço e as respectivas 
demonstrações financeiras, para serem submetidos ao Conselho de Administração;
V – assinar ações, certificados, cautelas, recursos ou declarações de qualquer espécie 
e demais títulos representativos do capital social;
VI – abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques;
VII – aceitar emitir e endossar duplicatas e outros títulos de crédito;
VIII – assinar contratos firmados pela Companhia;
Art. 32. Os atos previstos no inciso IV, V do art. 24 e nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 
31 deste estatuto trarão obrigatoriamente a assinatura de dois membros da Diretoria, 
sendo um deles obrigatoriamente o Presidente.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo secretário da mesa. 
Florianópolis, 23 de abril de 2019.

José Fernando Xavier Faraco
Presidente da Mesa

Acionistas:

JF4 PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 28.391.655/0001-57

Mirian Macarini Maag
Secretária da Mesa

ESPÍNDOLA E DOCTORS CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 26.715.057/0001-60

F2MP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO 
IMBOLIBIÁRIA LTDA.

CNPJ: 16.751.330/0001-59

Secretaria de Estado da Comunicação
Gerência de Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária 

Convocamos os Senhores Acionistas desta Sociedade para reunirem-se em 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 02 de Julho de 
2019, às 15:00 horas, sito à rua Eduardo Gonçalves d’Ávila, 303 – Itacorubi – 
Florianópolis - SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1ª Pauta: Deliberar sobre Cessão de Imóvel, de propriedade da Santur S/A, ao 
município de Bombinhas/SC.
2ª Pauta: Mudança de endereço da Sede da Santur S/A.
3ª Pauta: Assuntos Gerais.

Florianópolis, 19 de Junho de 2019.
Conselho de Administração

ITERERÉ PARTICIPAÇÕES S/A NIRE 42300029271 CNPJ 07.090.501/0001-55  EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE  O Presidente da ITERERÉ 
PARTICIPAÇÕES S.A. convoca todos os acionistas para Assembleia Geral Extraordinária - AGE, em 
conformidade com o artigo 132 da Lei nº 6.404/76, que será realizada na sede da RG Contadores 
Associados, sito à Avenida Almirante Tamandaré nº 94, 10º andar, Coqueiros, Florianópolis/SC, CEP 
88080-160, no dia 02 de julho de 2019 às 18h45 em primeira chamada com a presença de 50% 
(cinquenta por cento) dos acionistas, ou às 19h00 em segunda chamada com qualquer número de 
acionistas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1- Alterar o objeto social; 2- Assuntos gerais. 
Aqueles que se fizerem representar deverão observar e cumprir os requisitos do §1º do art. 126 da 
Lei nº 6.404/76 e do item 2.1 do Anexo III - Manual de Registro S/A - da IN DREI Nº 10/2013 do 
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI. Florianópolis/SC, 24 de junho de 2019.  
Nilson José Göedert - Diretor Presidente

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE BIGUAÇU - SC Oficial Titular: Mauricio Passaia 
Rua Getúlio Vargas, n°72, Sala 102, Centro, Biguaçu/SC, CEP 88160-128 Tel.: (48) 3285-8656 — E-mail: 
ribigua@ribigua.com.br— Site: www.ribigua.com.br EDITAL DE PARCELAMENTO DE SOLO VANESSA 
ZOLDAN, Oficial de Registro Substituta do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu, Estado 
de Santa Catarina, na forma da Lei, FAZ. PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao 
disposto no art. 18 da Lei n° 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que se encontra em andamento nesta 
Serventia, sob o protocolo n° 94.939, de 06 de maio de 2019, o procedimento de desmembramento do 
imóvel de propriedade de Thomas Reid Ostenberg, inscrito no CPF/MF sob o n° 264.058.300-04, o qual 
é constituído por um terreno com área de 432.787,49m2, situado na Rua Rosendo Joaquim Sagás, bairro 
Palmas, em Governador Celso Ramos, Comarca de Biguaçu/SC, com as demais características constan-
tes na matricula sob n° 30.425 do Livro n° 02 deste Oficio, datada de 29 de janeiro de 2014. O referido 
desmembramento é composto por 04 (quatro) áreas distintas, sendo a primeira com 12.800,00m2, a se-
gunda com 3.200,00m2, a terceira com 16.749,40m2e a quarta com 400.038,09m2, conforme Certidão de 
Aprovação Municipal datada de 09/11/2018, planta, memorial descritivo e ART do CREA n° 6791812-0. 
As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao desmembramento do referido imóvel 
deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publi-
cação na imprensa do presente Edital. Findo o prazo e não havendo manifestação, será feito o registro, 
ficando os documentos à disposição dos inte es ados neste Ofício durante as horas regulamentares. Dado 
e passado nesta Cid de de Biguaçu, Município e Comarca do mesmo nome, aos cinco dias do rês d jun o 
do ano de dois mil e dezenove (05/06/2019). Vanessa Zoldan Oficial de Registro Substituta

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.

RETIFICATIVO
Modalidade: Pregão eletrônico nº 59/19
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de software no modelo SaaS, especializada em 
operação e agendamento de pacotes de turismo para atender o Sesc/SC.
Prorrogação da entrega das propostas: até as 8h do dia 8/7/2019
Alteração no anexo II do edital e cláusula quinta e oitava da minuta de contrato.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 75/19
Objeto: aquisição de equipamentos para cozinha para o Sesc Araranguá/SC.
Prorrogação da entrega das propostas: até as 8h do dia 4/7/2019
Alteração no item 1.2 e inclusão do item 1.5 do edital.
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Pregão Eletrônico n.º 04/BAFL/2019
Fica revogado o Pregão Eletrônico supracitado, referente ao processo 

n° 67272.009239/2018-53. OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR.

Luiz dos Santos Alves Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE REVOGAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

48 
3212 4104

Publicação
Legal

PUBLICAÇÃO LEGAL


