
 BIOMERCADO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF 04.529.881/0001-93 - NIRE 42203013098

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam os sócios de Biomercado Brasil Comércio e Serviços Ltda, sediada na Rua do Albatroz, 91, 
Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça – SC, CEP 88.137-290, convidados para Reunião de Sócios 
a se realizar na sede social no dia 08/08/2019, às 14:00h, em primeira convocação, e às 14:30hs., em 
segunda, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) mudança na administração da sociedade; (ii) 
medidas de interesse da sociedade; e (iii) outros assuntos de interesse social. 

Palhoça – SC, 13 de julho de 2019
Administração  PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital - Continente / 1ª Vara Cível Rua São José, 300, 

Balneário, Estreito - CEP 88075-310, Fone: (48), Florianópolis-SC - E-mail: continente.civel1@tjsc.jus.br EDITAL 
DE CITAÇÃO RITO ORDINÁRIO COM PRAZO DE 30 DIAS Ação: Procedimento Comum Cível/PROC Autor: 
Condomínio Edifício Itaituba / Requerido: Antonio Carlos Diniz Momm e outro / Juiz de Direito: Marcelo Elias 
Naschenweng Chefe de Cartório: Claudia de Oliveira Leivas Bastos Processo n. 0301290-86.2017.8.24.0082 
Citando(a)(s): CONSTRUTORA ALLIANCA LTDA, CNPJ 83.931.782/0001-00, Rua Nossa Senhora de Fatima, 
66, Estreito, CEP 88070-600, Florianópolis - SC 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 responder à ação, querendo, em 15 dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte 
ao transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel 
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 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), na forma da lei. 
Florianópolis (SC), 17 de julho de 2019. Andrea Ibirapitanga Hintz Pereira - Chefe de Cartório

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense Futebol Clube, no uso de suas 
atribuições legais, determinadas no artigo 60 do Estatuto Social do Clube, CONVOCA as 
senhoras Conselheiras e os senhores Conselheiros para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
designada para o dia 05 de AGOSTO de 2019 (segunda-feira), com a primeira chamada 
às 19 horas, segunda chamada às 19h30min e às 20 horas a última chamada, observado 
o quórum estabelecido no artigo 65 do mesmo estatuto, em sua sede, na Rua Humaitá, 
194, no espaço Memorial do Estádio Orlando Scarpelli, Estreito, Florianópolis, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
2. Exposição por parte dos Conselhos Administrativo, Fiscal e Deliberativo das providências 
tomadas em função da atual situação e adoção de medidas que se fizerem cabíveis.

Florianópolis, 29 de Julho de 2019.
Francisco de Assis Filho

Presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense Futebol Clube

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE
CONSELHO DELIBERATIVO

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 239/SMA/
DSLC/2019 - Objeto: O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 
o conhecimento dos interessados, que o edital de Pregão Eletrônico RP nº 239/SMA/
DSLC/2019 sofreu retificação. O novo edital se encontra disponível no endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. A sessão será às 14h do dia 26 de agosto de 2019. O Pregoeiro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/PMT/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 015/PMT/2019

EXTRATO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO/CONTRARRAZÃO DE INABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação, torna público que fora concluído o julgamento do recurso/contrarrazão da 
inabilitação do Processo Licitatório nº 109/PMT/2019 Tomada de Preço nº 015/PMT/19, para a 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. Após analisados os assuntos 
relacionados ao referido recurso e contrarrazões apressentados, a Comissão de Licitação, no poder geral e no poder 
decisório que lhe é conferido pela Lei 8.666/93, salvo melhor juízo, por unanimidade c/c Parecer Jurídico nº 303, com 
ratificação da Autoridade Superior, decide pela improcedência do Recurso interposto e pela ratificação dos termos 
constantes da ata do Resultado de Habilitação em sessão publica do dia 30 de julho de 2019, mantendo inabilitada 
a empresa TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE AZZA LTDA por não atender com as exigências do edital. Fica 
designado para o dia 1º de agosto de 2019, às 08h00 horas a abertura das propostas das empresas habilitadas. 
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

ELETROSUL Centrais Elétricas S/A, nos termos do art. 9° do Regulamento 
Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, 
Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ ANP     
nº 001, de 24/11/1999, comunica que está disponibilizando para compartilhamento de 
telecomunicações, um par de fibras óptica apagada em seus cabos OPGW no trecho abaixo:

• Subestação Blumenau e a Subestação Palhoça;
Deverá ser contrapartida deste compartilhamento o fornecimento de par de 

fibras óptica apagada no trecho abaixo:
• Subestação Campo Grande – Anastácio, para este trecho deverá ser 

disponibilizado ponto de regeneração conforme necessidade da Eletrosul. 
Informações complementares estão à disposição no Departamento de Telemática - DTL, 

na Rua Deputado Antônio Edú Vieira, 999, CEP 88040-901, Pantanal, Florianópolis - SC, 
fone: (48)3231-7651 ou 3231-7565 email: comercial.telecom@eletrosul.gov.br.

Nos termos do Art. 6º da Resolução ANEEL nº 797, de 12/12/2017, os interessados 
deverão solicitar o compartilhamento por escrito, em até 10 dias a contar da publicação 
deste, com as informações técnicas para análise de viabilidade do compartilhamento.

Celso Soares Pereira
Gerente do Departamento de Telemática

COMUNICADO

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Edital de Convocação 158ª AGE
Ficam convocados os senhores Acionistas da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. a se 

reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 08 de agosto de 2019, com início às 
09 horas, na sede da Empresa, localizada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Bairro 
Pantanal, em Florianópolis – SC, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1ª) Eleição de Membro do Conselho de Administração. 
A participação na referida Assembleia ficará condicionada à identificação do acionista, 

apresentando os seguintes documentos na Secretaria Geral da Empresa com até duas 
horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia:

- Acionista: Identidade e CPF.
- Representante do acionista, conforme a Lei 6.404/76, §1° do Artigo 126: Procuração 

de delegação de poderes, identidade e CPF.
Florianópolis, 17 de julho de 2019

Elvira Cavalcanti Presta
Presidente do Conselho de Administração

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 
ELETROSUL (CONTROLADA DA ELETROBRAS) CNPJ 00.073.957-0001/68

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

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 34/19
Objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos, 
sem fornecimento de peças, na unidade do Sesc/SC em Blumenau.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 19/8/2019

PUBLICAÇÃO LEGAL
ECONOMIA

Pequenos 
negócios 
geram mais
empregos

A geração de empregos com 
carteira assinada em junho veio 
dos pequenos negócios, pela quin-
ta vez seguida neste ano. A análise 
feita pelo Sebrae a partir de dados 
do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do Mi-
nistério da Economia, mostra que 
foram criados 52,7 mil postos de 
trabalho no segmento. O número 
de empregos criados pelas micro e 
pequenas empresas em junho re-
gistrou o melhor resultado para o 
mês nos últimos cinco anos.

Segundo o levantamento, as 
médias e grandes corporações, 
pela segunda vez consecutiva, 
mais demitiram do que contra-
taram, registrando saldo negativo 
de 4,8 mil empregos. Ao se agre-
gar o resultado da Administração 
Pública a esses saldo, no total fo-
ram gerados no país 48.436 postos 
de trabalho no país.

No primeiro semestre de 2019, 
os pequenos negócios respondem 
por 387,3 mil empregos, 70 vezes 
maior que o saldo de empregos ge-
rados pelas médias e grandes em-
presas (5,5 mil).

Enquanto as micro e peque-
nas empresas registraram pequeno 
crescimento na geração de em-
pregos no primeiro semestre, as 
médias e grandes tiveram redução 
significativa no saldo. Na compa-
ração com o período de janeiro a 
junho de 2018, as micro e pequenas 
empresas apresentaram cresci-
mento de 0,8% na geração de em-
prego e as médias e grandes, saldo 
80% menor.

NOTÍCIAS DO DIA
FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2019 11 GERAL


