
Pregão Eletrônico n.º 22/BAFL/2019
Seção Pública: 10/07/2019, às 09:00h, no 

sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual também poderá ser 
obtido o Edital a partir de 26/06/2019. Maiores informações: (48) 3229-5071, 
de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas OBJETO: SERVIÇO DE 
LIMPEZA HOSPITALAR.

Luiz dos Santos Alves Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Pregão Eletrônico SRP n.º 03/BAFL/2019
Seção Pública: 08/07/2019, às 09:00h, no sítio 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual também poderá ser obtido o 
Edital a partir de 26/06/2019. Maiores informações: (48) 3229-5071, de segunda 
a sexta-feira das 08:00 às 16:00 horas OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO 
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS E DO PROFESP.

Luiz dos Santos Alves Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

São convidados os Senhores Acionistas da Besc Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. - Bescval - companhia fechada - a participarem, em primeira 
convocação, da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na Praça XV de 
Novembro, 329, Centro - Florianópolis (SC), às 15 horas do dia 1° de julho de 2019, 
a fim de tratar dos seguintes assuntos:

Assembleia Geral Extraordinária
I - Eleger os membros da Diretoria – Mandato: até AGO/2020;
II – Eleger os membros do Conselho Fiscal – Mandato: até AGO/2021;
III – Alteração Estatutária. 
Os instrumentos de mandato deverão ser depositados no Banco do Brasil, na 

Praça XV de Novembro, 329, Centro - Florianópolis (SC), preferencialmente até 24 
horas antes da realização da Assembleia.

A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na 
Praça XV de Novembro, 329, Centro - Florianópolis (SC).

Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/1976, o 
acionista, ou seu representante legal, deverá apresentar documento hábil de identidade.

Brasília (DF), 17 de junho de 2019
Fábio Cristiano Danin Euzébio 

Diretor

Assembleia Geral Extraordinária

BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ 82.518.523/0001-99

BESCVAL

Processo nº 23080.031688/2019-41
Pregão Eletrônico nº 156/2019 - 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 
156/2019, tendo como objeto Registro de Preços para a eventual aquisição de disjuntores, 
interruptores, transformador, tomadas e quadro de distribuição para atender a UFSC. 
Valor estimado: R$ 33.575,08. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 
26/06/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 10/07/2019 às 09h00min. 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.

Processo nº 23080.020846/2019-37
Pregão Eletrônico nº 160/2019 - 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 
160/2019, tendo como objeto Registro de Preços para a eventual aquisição de conexões 
hidráulicas para atender UFSC. Valor estimado: R$ 8.866,29. Data para encaminhamento 
das propostas: a partir do dia 26/06/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 09/07/2019 às 
09h00min. 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

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PUBLICAÇÃO LEGAL

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 347/SMA/DSLC/2019 – Objeto:              
Registro de Preços para a contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios mais 
perecíveis (frutas e hortaliças). Dia 10 de julho de 2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.
pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

UP POINTS SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 17.058.943/0001-78

NIRE 42.300.042.099
ATA dA REUNIãO dO CONSElhO dE AdMINISTRAÇãO

REAlIzAdA EM 18 dE jUNhO dE 2019
1. dATA, hORA E lOCAl: Realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2019, às 11:00 horas, no escri-
tório de advocacia Menezes Niebuhr, localizado na SC-401, 4756, Bloco 2, Ático, Saco Grande, na Cidade 
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88032-005. 2. CONVOCAÇãO E PRESENÇA: Dispensadas as 
formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Admi-
nistração da Up Points Serviços Empresariais S.A (“Companhia”). 3. MESA: A reunião foi presidida pelo Sr. 
Erivan Piazera, que indicou o Sr. Douglas de Almeida Reis para secretariá-lo. 3. ORdEM dO dIA: Deliberar 
sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório 
dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem 
como a aprovação da proposta da destinação do resultado do referido exercício. 4. dElIbERAÇõES: Anali-
sadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração 
decidiram: 5.1. Aprovar, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 18, (e), do Estatuto Social e ad 
referendum da Assembleia Geral Ordinária, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores 
Independentes e o Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. Tendo em vista a apuração de prejuízo no referido exercício, não há que se deliberar 
sobre a destinação de lucro líquido e a distribuição de dividendos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presenta ata, a qual, após 
ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada. 

UP POINTS SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 17.058.943/0001-78

NIRE 42.300.042.099
ATA dA REUNIãO dO CONSElhO dE AdMINISTRAÇãO

REAlIzAdA EM 18 dE jUNhO dE 2019
1. dATA, hORA E lOCAl: Realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2019, às 13:00 horas, no 
escritório de advocacia Menezes Niebuhr, localizado na SC-401m 4756, Bloco 2, Ático, Saco Grande, na 
Cidade de Florianópolis, Estado de Estado de Santa Catarina, CEP 88032-005. 2. CONVOCAÇãO E PRESENÇA: 
Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Up Points Serviços Empresariais S.A. (“Companhia”). 3. MESA: A reunião 
foi presidida pelo Sr. Graciliano Monteiro Passos, que indicou o Sr. Douglas de Almeida Reis para secre-
tariá-lo. 4. ORdEM dO dIA: Deliberar sobre a aceitação do pedido de renúncia dos membros da Diretoria da 
Companhia e a eleição dos seus novos membros. 5. dElIbERAÇõES: Analisadas e discutidas as matérias 
constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração decidiram: 5.1. Aceitar a renún-
cia dos Srs.  Evandro Francisco Gon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 2/R3206.828 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 016.341.919-18, ao cargo de Diretor de 
Tecnologia; e Gerson Heusy, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 
2.841.762 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 799.895.789-15, aos cargos de Diretor Comercial Interino e 
Diretor Presidente da Companhia, ambos residente e domiciliado na Cidade de Joinville, Estado de Santa 
Catarina, na Rua Rui Barbosa, nº 1020, CEP. 89219-901, conforme cartas de renúncia por eles apresen-
tadas à Companhia, nesta data, e arquivadas na sede da Companhia. 5.1.1. Os membros da Diretoria ora 
renunciantes e a Companhia outorgam-se mútua e reciprocamente, neste ato, a mais ampla, plena, geral, 
irrevogável e irretratável quitação, expressamente renunciando a todo e qualquer direito ou ação que pos-
sam ter um contra o outro em decorrência do exercício dos cargos que ocuparam, declarando não terem 
nada a receber, seja a que título for e a qualquer tempo. 5.2. Aprovar a eleição dos Srs. (i) Graciliano 
Monteiro Passos, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.400.293-9 
(SSP/SC), inscrito no CPF sob o nº 039.532.390-73, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina, na Rua Jornalista Alírio Bossle, nº 162, João Paulo, CEP 88030-510, para os 
cargos de Diretor Presidente e Diretor de Tecnologia, (ii)   Cristian Fernandes, brasileiro, solteiro, empre-
sário, portador da Cedula de Identidade RG nº 3093385 (SSP/SC), inscrito CPF sob o nº 896.232.159-91, 
residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Luiz D’Acampora, 
nº 321, Jardim Atlântico, CEP 88095-330, para o cargo de Diretor Comercial, para um mandato de 2 (dois) 
nãos a contar da presente data. 5.2.1. Os membros da Diretoria da Companhia ora eleitos declaram, em 
seus respectivos Termos de Posse, que ficam arquivados na sede da Companhia, para todos os fins e 
sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercerem a administração de 
sociedades, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subor-
no, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa 
forma não estando incursos em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade 
mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. 6. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da 
presenta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada. 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 289/SMA/DSLC/2019 
– Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de peças genuínas STIHL e HUSQVARNA, destinadas aos equipamentos 
do tipo Roçadeira, Soprador, Motopoda, Giro-Zero e Motosserra. Dia 11 de julho de 2019, 
às 16h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

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

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2019

Frente fria que chega ao Estado pode provocar 
vento forte em algumas regiões e dificultar navegação. 
A previsão é de queda nas temperaturas a partir de hoje

SC tem risco 
de temporais

A Defesa Civil de Santa 
Catarina emitiu alerta 
para possíveis tem-

pestades no Estado ontem 
à noite, uma condição que 
pode se manter até amanhã 
(26). Há também possibili-
dade de vento e de mar agi-
tado, com picos de onda de 
2,5m a 3m. São condições 
desfavoráveis à navegação de  
pequenas e médias embarca-
ções, de acordo com o órgão.

Segundo a Defesa Civil, o 
início destas condições esta-
va previsto para a meia-noite 
de ontem, estendendo-se até 
o meio-dia em todo o litoral. 
“Essas áreas de instabilida-
des, associadas ao avanço da 
frente fria, gradualmente se 
deslocam para as demais re-
giões do Estado catarinense, 
provocando temporais isola-
dos ao longo de todo o dia”, 
detalha o boletim da Defesa 
Civil.

As condições incluem 
chuva moderada a for-
te, acompanhadas de raios, 
ventania e risco de granizo 
(de forma pontual). Confor-
me  avança este sistema, o 
vento ganha intensidade nas 
faixas litorâneas. 

Já as temperaturas so-
frem um declínio acentua-
do em relação a ontem, por 
causa do aumento de nebu-
losidade, chuva e avanço da 
massa de ar frio. Conforme a 
Epagri/Ciram, as tempera-
turas hoje na Capital devem 
ficar entre 14oC e 19oC.

Para amanhã, a previsão 
é que o dia tenha variação 
de nebulosidade, porém a 
chuva enfraquece, poden-
do aparecer apenas de forma 
pontual na região do Litoral e 
no Planalto Norte. A tendên-
cia é de melhora gradual nas 
condições de tempo, com di-
minuição de nebulosidade e 
elevação das temperaturas.


