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CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Nos termos do Art.294, da Lei 6404/76, convocamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar em 28 de junho de 2019, às 18:00, na sede da empresa, na 
Rua Governador Aderbal Ramos da Silva, 250, bairro Santo Antonio, Município de São José, Estado de 
Santa Catarina, para deliberarem e votarem sobre as seguintes matérias na ordem do dia:
a) Nomeação de presidente e secretário por mais três anos, inclusive suprindo o lapso temporal de 
29/08/2017 até a data da nova nomeação;
b) Aprovar as contas dos exercícios de 2014 a 2018, conforme demonstrações financeiras;
c) aprovar a alteração da data de apresentação dos balanços, de 30/06 (Estatuto) para 31/12, validando 
todos os balanços apresentados anteriormente em 31/12 de cada ano;
d) Aprovar de Alienação e Venda de todos os bens da empresa, móveis e imóveis, incluindo a venda do 
terreno localizado na Rua Aderbal Ramos da Silva, SN, Distrito Industrial do Município de São José, SC, 
sob matrícula número 75.574 e suas benfeitorias;
e) Aprovar a liquidação, extinção e baixa da empresa;
f) Outros assuntos de interesse da empresa e dos acionistas.

São José/SC, 10 de junho de 2019.
     Paola Vanessa Ternus Ferrão                Maria Valéria dos Santos Ternus
              Acionista Diretora                                     Acionista Secretária

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 343/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Concorrência, 
tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa para execução da 
Pavimentação e Qualificação de via – Avenida Pequeno Príncipe - Campeche 
– Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será às 13h50min do dia 
17/07/2019. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 14h, na Secretaria 
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua 
Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.  
O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP

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

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 330/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Registro de Preços para 
contratação de empresas fornecedoras de Peças de reposição Automotivas Originais, também 
denominadas Peças Genuínas ou Peças Legítimas, conforme ABNT NBR 15296/2005. Dia 
12 de julho de 2019, às 14h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTINENTE E ASSUNTOS 
METROPOLITANOS

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 323/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada 
de Preços, tipo menor preço, tendo como objeto: Contratação de empresa para 
recuperação de drenagem e pavimento na Região Continental do município de 
Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será às 13h50min do dia 
01/07/2019. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 14h, na Secretaria 
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua 
Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.  
O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 780/2018 – Proc. Adm. 9780/2018. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA CASA DA 
CULTURA NÉSIA MELO DA SILVEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, INCLUINDO 
O FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 14h00min do 
dia 02 de julho de 2019. ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14h30min do dia 02 de julho 
de 2019, no setor de Protocolo da Diretoria Geral de Compras do Município de São José, 
localizado na Av. Acioni Souza Filho, s/n, Praia Comprida, São José/SC, 3º andar. Retirada 
do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º 
andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810100.

ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018 - REPUBLICAÇÃO

Processo nº 23080.026749/2019-58
Pregão Eletrônico nº 115/2019 - 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 115/2019, tendo como objeto Registro de preços para eventual 
contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção 
predial corretiva e preventiva e empresa especializada em montagem e desmontagem 
de paredes divisórias leves, forros e pisos nas instalações do Campus Blumenau da 
UFSC. Valor estimado: R$ 3.961.221,03. Data para encaminhamento das propostas: 
a partir do dia 14/06/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no 
site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 04/07/2019 
às 14h15min. 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.
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CASO VITOR

MP indica 
a Justiça 
comum

O MPSC (Ministério Público 
de Santa Catarina) afirmou que 
cabe à Justiça comum proces-
sar o inquérito que investiga a 
morte de Vitor Henrique Xavier 
Silva Santos, 19 anos, duran-
te uma abordagem policial no 
bairro Ingleses, em Florianópo-
lis, em abril. Segundo os pro-
motores, os indícios de crime 
doloso contra a vida levam a 
competência de “processamen-
to do feito para a Vara do Tribu-
nal do Júri, pois não se trataria 
de crime que afronta o Código 
penal Militar”.

Ainda no documento, os 
promotores de Justiça com atri-
buição na Justiça Militar Wilson 
Paulo Mendonça Neto e Silvana 
Schmidt Vieira, titulares da 5ª e 
da 40ª Promotorias de Justiça da 
Comarca da Capital, respecti-
vamente, apontam despropor-
ção por parte da Polícia Militar, 
uma vez que houve disparo de 
seis tiros contra o jovem que 
estava sentado em um pufe 
portando uma arma de pressão. 
Conforme o Ministério Públi-
co, a legítima defesa putativa 
ocorre quando o indivíduo ima-
gina estar em legítima defesa, 
reagindo contra uma agressão 
inexistente. Assim, o inquérito 
deve, primeiro, ser avaliado na 
Justiça comum e, somente se 
esta entender pela ocorrência 
de infração prevista no Códi-
go Penal Militar, ser posterior-
mente enviado para a Justiça 
Militar.

O inquérito policial civil 
que apura o caso, no entanto, 
concluiu pelo indiciamento de 
um dos policiais por homicídio 
doloso. Vitor Henrique Xavier 
da Silva foi morto no quintal 
de casa, quando atirava em la-
tinhas de alumínio com uma 
arma de pressão, por policiais 
militares que haviam sido cha-
mados para atender a ocorrên-
cia de um suposto homem que 
estaria armado na rua.


