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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente ficam convocados os sócios efetivos da AEBAS – Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 83.932.608/0001-81 com sede e foro à Rua Pedro Cunha nº 1031 
– Estreito nesta Capital, em dia com suas obrigações sociais, para a Assembléia Geral Ordinária, conforme Art. 17º dos seus 
Estatutos, a realizar-se no dia 26 de junho do corrente ano, no Salão Social da 1ª Igreja Presbiteriana de Florianópolis, à rua 
Visconde de Ouro Preto, 307 – Centro, Florianópolis, SC, às 19:00 horas em primeira convocação, com a presença de metade 
mais 1(um) de seus sócios efetivos e fundadores, ou, ainda, em segunda convocação, trinta minutos após com qualquer 
número de associados efetivos presentes, com a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação, análise e aprovação das Contas da Diretoria relativas ao exercício de 2018;
2. Eleição e posse de 1/3 (um terço) do Conselho Diretor (4 titulares e 4 suplentes) com mandato de 3(três) anos 
(2019/2022); e tantos quantos sejam necessários para preenchimento dos cargos vagos de suplentes no Conselho 
Diretor, com mandatos tampão;
3. Eleição e posse do Conselho Fiscal (3 titulares e 3 suplentes) com mandato de 3(três) anos (2019/2022)
4. Assuntos Gerais.

Florianópolis, 08 de junho de 2019
Carlos Otávio Scheidt

Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

EXTRATO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO APÓS RECURSOS/IMPUGNAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/FCTT/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/FCTT/2019

Ao quinto dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez 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 003/FCTT/2019 Tomada de Preço nº 001/
FCTT/19, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA E PINTURA DO CASARÃO GALLOTTI, DA FUNDAÇÃO 
CULTURAL E TRADIÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, de acordo com as condições estipuladas neste Edital, 
nos seus anexos e no contrato, cujos termos, igualmente, o integram. 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. No tocante a análise contábil, todas atingiram os índices dos itens 
7.3.2, 7.3.3, 7.3.3.1 e 7.3.4, inclusive a empresa MS PARSEVITT CONSTRUTORA LTDA ME, pois em estudos 
realizados após apresentação de Recurso e Impugnação, detalhadamente (ad cautelam) a Presidente da Comissão 
de Licitação realizou estudos, os quais ainda não tem um entendimento claro junto aos Tribunais Superiores sobre 
a matéria, conforme denota-se no Acórdão nº 2145/2017 – TCU (apud acta), bem como o que estipula a Instrução 
Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1774/2017, em especial, “Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 
até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração”(...) 
e art. 1078, Código Civil. Entendendo esta Comissão Permanente de Licitação, devido o interesse público, 
devido aos Princípios norteadores da Administração Pública e o que dispõe o Art. 3o da Lei nº 8.666/93, a qual a 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos, restando habilitada em consonância com o Edital em comento. 
Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL encerra a sessão. Publique-se para os fins e efeitos legais.  
Fica designado para abertura da Proposta no dia 11/06/2019, 10h00.  Tijucas/SC, 07 de junho de 2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

EXTRATO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/PMT/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/PMT/2019
Ao sétimo dia 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 093/PMT/2019 
Tomada de Preço nº 010/PMT/19, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA DO 
PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO “PROFESSOR MANOEL DOS ANJOS” DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Verificou-se que protocolou os envelopes da Documentação e Proposta a 
empresa MAV DOS PRAZERES & CIA LTDA, neste ato sem representante, 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 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 10h00 (dez horas) do dia 11 de junho de dois mil e dezenove, 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, 07 de junho de 2019. 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 23/19
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de gás P-45 para o Sesc São Joaquim.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 24/6/2019

Modalidade: Pregão eletrônico nº 73/19
Objeto: aquisição de colchões e box/base para colchões para o Hotel Sesc Cacupé.
Entrega das propostas: até as 8h do dia 21/6/2019

PUBLICAÇÃO LEGAL

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SÁBADO E DOMINGO, 8 E 9 DE JUNHO DE 2019

Ministério Público de Santa Catarina apresentou denúncia por homicídio contra 
Tânia Ribeiro, que matou o ex-coronel Silvio Gomes Ribeiro,  em Florianópolis

Mulher de PM é denunciada
O MP-SC (Ministé-

rio Público de Santa 
Catarina) apresen-

tou, na tarde de sexta-fei-
ra, denúncia contra Tânia 
Zappelline Ribeiro, de 53 
anos, pelo homicídio de seu 
marido, o Coronel da Po-
lícia Militar Silvio Gomes 
Ribeiro. O crime ocorreu na 
manhã do dia 22 de maio, 
no interior do apartamento 
do casal, em Florianópolis. 

Primeiramente, Tânia 
desferiu golpes na cabeça 
do marido com a utilização 
de um halter de academia, 
causando-lhe traumatis-
mo cranioencefálico. Em 
seguida, com uma faca, 
cortou o punho direito e o 
pescoço da vítima. O corte 
no pescoço foi a causa da 
morte apontada pelo laudo 
do Instituto Médico Legal.

Para o promotor de Jus-
tiça Andrey Cunha Amorim, 
que apresentou a denúncia, 
o homicídio foi duplamente 
qualificado pela utilização 
de meio cruel e por ter sido 
praticado de forma a difi-
cultar a defesa da vítima, 
uma vez que as lesões no 
seu crânio não foram ime-
diatamente fatais, porém 

suficientes para produzir 
coma ou diminuição acen-
tuada do seu nível de cons-
ciência.

Até a noite de sexta-
feira, a denúncia ainda não 
havia sido recebida pelo Ju-
ízo da Vara do Tribunal do 
Júri da Comarca da Capital. 
Somente após o recebi-
mento a denunciada passa 
a figurar como ré no pro-
cesso penal. 

PENA DE 12 A 30 ANOS
No dia 31 de maio, a Po-

lícia Civil enviou ao Fórum o 
inquérito policial que apurou 
a morte do coronel da reser-
va da Polícia Militar. Segun-
do o documento, a mulher 
dele agiu sozinha e matou 
Silvio após uma “crise de ci-
úme”.

De acordo com a dele-
gada da Homicídios Salete 
Mariano Teixeira, respon-
sável pela investigação, a 
mulher foi indiciada por 
crime de homicídio dolo-
so, cuja pena varia de 12 a 
30 anos de prisão. Além 
das quatro testemunhas no 
flagrante, outras 13 pesso-
as foram ouvidas a fim de 
cumprir requisição do Mi-

nistério Público.
Ex-comandante do 21º 

BPM (Batalhão da Polícia 
Militar), Silvio Gomes Ribei-
ro, 53 anos, foi encontrado 
morto no dia 22 de maio, no 
seu apartamento no bair-
ro Estreito. Após o registro 
da ocorrência, atendida por 
policiais civis da 4ª Delega-
cia de Polícia da Capital e 
da Delegacia de Homicídios 
após um chamado feito pela 
própria Tânia, ela confessou 
o assassinato.

Entretanto, ela alegou 
ter agido em legítima defe-
sa, afirmando ter usado um 
haltere para se defender de 
uma ameaça, segundo ela, 
na tentativa de evitar um 
ato de suicídio do ex-co-
ronel.

No pedido de habeas 
corpus, negado pelo Tribu-
nal de Justiça, a defesa da 
mulher apontou que “desde 
o início a conduzida ten-
ta legitimar seu ato como 
meio de defesa, de modo 
que o respeito ao seu estado 
de inocência merece pre-
valecer, até porque, nes-
te momento, não se pode 
descartar a legítima defesa 
e o homicídio privilegiado”.

Após assembleia que 
ocorreu na tarde de quin-
ta-feira (6), os trabalhado-
res do transporte coletivo de 
passageiros de Florianópolis 
aprovaram “estado de greve”. 
Segundo o Sintraturb, a pro-
posta patronal foi rejeitada 
por unanimidade. 

”A categoria aprovou de-
clarar estado de greve a par-
tir da manhã de sexta-feira, 
cumprindo a Lei de Greve que 
determina que o comunicado 
seja realizado com no mínimo 
72 horas de antecedência”, diz 
informe divulgado pelo Sin-
traturb.  

TRANSPORTE COLETIVO

Trabalhadores em estado de greve


