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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR.

Luiz dos Santos Alves Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na Praça 
XV de Novembro, nº 329, Centro - Florianópolis (SC), reuniram-se, em Assembleia Geral 
Extraordinária, os acionistas da Companhia. Os trabalhos foram suspensos por 28 (vinte e oito) 
dias e retomados no dia 29.08.2018, às quinze horas, no mesmo local. Verificando o Livro de 
Presença dos Acionistas apurou-se que havia quorum legal para a instalação da Assembleia, 
pois estava presente acionista detentor de 10.168.639 ações ordinárias nominativas, todas 
com direito a voto (representando 99,6% do capital votante). Em observância ao disposto no 
artigo 128 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, foi designado para presidir os trabalhos o 
Sr. Renato Porto, representante do acionista majoritário, que declarou instalada a Assembleia, 
em 1ª convocação, convidando para compor a mesa André Luiz Valença da Cruz, para servir 
como Secretário. Composta a mesa, o Presidente comunicou que a Assembleia havia sido 
regularmente convocada por edital publicado na forma do artigo 124, da Lei n.º 6.404/76, nas 
edições de 24, 25 e 26.07.2018 do Diário Oficial da União (pags. 54, 65 e 54, respectivamente) 
e do jornal Notícias do Dia - SC (pags. 14, 13 e 14, respectivamente), solicitando ao Secretário 
que procedesse à sua leitura, cujo teor é o seguinte: BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 82.518.523/0001-99. 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 1º de 
agosto de 2018, a fim de tratar dos seguintes assuntos: I - Alteração Estatutária; II - Eleição de 
Membro Titular do Conselho Fiscal. 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), 
18 de julho de 2018. Ana Paula Teixeira de Sousa, Presidente. Procedida à leitura do edital de 
convocação, passou-se ao exame e deliberação dos assuntos nele constantes. Inicialmente, foi 
aprovado que a presente ata fosse lavrada na forma de sumário, conforme prevê o parágrafo 
1º, do artigo 130, da Lei n.º 6.404/76. O presidente da mesa solicitou a inversão da pauta da 
Assembleia. Dessa forma, foi aprovada pelo acionista (i) a eleição da Sra. CINARA MARIA 
FONSECA DE LIMA, brasileira, divorciada, servidora pública, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 224.781.241-49, portadora da Carteira de Identidade nº 618.466, expedida pela Secretaria 
de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 
Ministério da Fazenda, 5º andar; indicado pelo acionista majoritário para o cargo de Membro 
Titular do Conselho Fiscal, em virtude da renúncia apresentada pelo Sr. Leonardo de Andrade 
Rezende Alvim em 25.04.2018, para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária 
de 2019, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias. O presidente 
da mesa, ao apresentar para deliberação a matéria do Item (ii) da ordem do dia - Alteração 
Estatutária, constatou que o acionista majoritário ainda não possuía as orientações de voto para 
deliberar. Dessa forma, considerando a necessidade de obtenção pelo Banco do Brasil S.A. da 
orientação de voto necessária para deliberação, nos termos do artigo 134, §2º da Lei 6.404/76, 
o Presidente da mesa declarou a Assembleia suspensa até 29.08.2018, às 15h00, data e 
hora previstas para reinício dos trabalhos. Em 29.08.2018 às 15h00, foi dada continuidade 
aos trabalhos interrompidos em 01.08.2018. Como o Banco do Brasil S.A. já possuía as 
orientações de votos necessárias para deliberar as demais matérias da ordem do dia, o seu 
representante aprovou: (ii) a reforma estatutária, consolidada no Estatuto Social (anexo I), cujas 
alterações encontram-se listadas em quadro comparativo (anexo II). Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente informou que iria suspender a sessão pelo tempo necessário à lavratura 
da presente Ata. Reaberta a sessão, a Ata foi lida, discutida e aprovada, dela extraindo-se 
as cópias necessárias destinadas aos fins legais. Florianópolis (SC), 29 de agosto de 2018. 
Assinaram: Renato Porto, Presidente da Assembleia e Representante do Banco do Brasil S.A. 
e André Luiz Valença da Cruz, Secretário da Assembleia. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA 
FIEL TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO DE Nº 05, PÁGINAS 131 A 158. Atestamos que 
este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a 
manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte. Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro - DEORF. 3.306.644-2 – Flávio Henrique S. de Campos - 
Analista. A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina certificou o registro em 08.07.2019, 
sob número 20187960275. Blasco Borges Barcellos - Secretário-Geral.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DOS ACIONISTAS REALIZADA EM PRIMEIRO DE 
AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO

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

BESCVAL

 BAGE RESTAURANTES EIRELI
EXTRAVIO IMPRESSORA DE CUPOM FISCAL

A empresa Bage Restaurantes Eireli com inscrição estadual 257867325 e CNPJ 21425755000370, estabelecida 
no bairro Centro, Florianópolis, SC, vem informar que foram extraviadas duas impressoras EPSON IF TM T 
900F modelo EP121510000000003410 e ECF EPSON TN T900F modelo ep 121510000000003396 na empresa 
localizada na Rua Alvaro de Carvalho, 120, sala 101, bairro Centro, Florianópolis, SC, conforme boletim de 
ocorrência Nº 0452226/2019-BO-00126.2019.0004508 e não se responsabiliza por atos de terceiros.

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões 
e Reg Pub da Capital Rua José da Costa Moellmann, 197 - 2º Andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça da 
Bandeira), Centro - CEP 88020-170, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br Juiz de 
Direito: Renato Mastella Cargo do Escrivão do Cartório << Informação indisponível >>: Nome do Escrivão << 
Informação indisponível >> EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - COM 
PRAZO DE 20 DIAS Usucapião n. 0301943-61.2017.8.24.0091 Requerente: José Loch e outro / Requerido: 
Carlos Antonio Dal Toe e outro / Alienantes, confrontantes e seus cônjuges, réus em lugar incerto e eventuais 
interessados. Descrição do(s) Bem(ns):Descrição completa do bem selecionado << Informação indisponível >>. 
Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local 
incerto ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais 
interessados, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e 
CITADA(S) para responder à ação, querendo, no lapso de tempo supramencionado, contado 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). 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 no órgão oficial e 1 vez em jornal local, na forma da lei. Florianópolis (SC), 16 de novembro de 
2018. Renato Mastella Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212 DOCUMENTO ASSINADO 
DIGITALMENTE  Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, “a”

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 46/19
Objeto: registro de preço para aquisição de carnes de frango e suínos para a unidade do 
SESC em Florianópolis (Hotel Cacupé).
Entrega das propostas: até as 10h do dia 23/8/2019

Modalidade: Concorrência nº 47/19
Objeto: registro de preços para aquisição de bebidas para as unidades do SESC em 
Brusque, Jaraguá do Sul, Laguna, Tubarão, Itajaí, Blumenau, Joinville, Florianópolis (Hotel 
Cacupé e Prainha), Balneário Camboriú e Palhoça.
Entrega das propostas: até as 14h do dia 23/8/2019

Modalidade: Concorrência nº 48/19
Objeto: registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios diversos para as 
unidades do SESC em Xanxerê, São Miguel do Oeste e Chapecó.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 22/8/2019

Processo nº 23080.020708/2019-58
Pregão Eletrônico nº 147/2019 - 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 147/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de materiais veterinários para atender a UFSC. Valor estimado: 
R$ 57.157,82. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 08/08/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 27/08/2019 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
Processo nº 23080.029919/2019-56

Pregão Eletrônico nº 206/2019 - 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 206/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de câmeras, 
tripés e demais equipamentos de áudio, vídeo e foto para atender a UFSC. Valor estimado: 
R$ 386.260,26. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 08/08/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e 
hora para sessão dos lances: dia 27/08/2019 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.

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PUBLICAÇÃO LEGAL

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2019

Ministério Público solicitou à Justiça que os dois policiais 
acusados de matar jovem no bairro Ingleses, Norte da 
Ilha, em abril deste ano, passem por júri popular

MPSC denuncia 
policiais militares

O MPSC (Ministério 
Público de Santa Ca-
tarina) ofereceu de-

núncia, ontem, contra dois 
policiais militares que se 
envolveram na ocorrência 
que resultou na morte de 
Vitor Henrique Xavier Silva 
Santos, de 19 anos, em abril. 
Os militares atiraram várias 
vezes contra o jovem, que 
brincava com uma arma de 
airsoft no quintal de casa, 
no bairro Ingleses, no Norte 
da Ilha de Santa Catarina.

De acordo com a de-
núncia, Guilherme Palha-
no e Hérbert Rezende vão 
responder por homicídio 
e, como ficou confirmada 
a impossibilidade da víti-
ma se defender, o promo-
tor André Otávio Vieira de 
Melo pediu a qualificadora 
no caso. 

Segundo a PM, o poli-
cial teria agido “amparado 
pela excludente de legítima 
defesa putativa”. Na ver-
são divulgada pela polícia 
logo após o homicídio, o 
PM teria atirado pois Vitor 
supostamente “apontou a 
arma na direção deles” e, 
naquele momento, não teria 
sido possível identificar que 
se tratava de uma arma de 
pressão.

Com o pedido, o MP so-
licitou à justiça que Palha-
no e Rezende passem por 
júri popular. O documento 
inclui também indenização 
por danos morais aos fa-
miliares de Victor. A Vara 
do Tribunal do Júri juntou 
a denúncia no processo que 
investiga o caso na terça-
feira. Até o início da tarde 
de ontem, o juiz não havia 
recebido a denúncia. Um 
IPM (Inquérito Policial Mi-
litar) foi aberto, mas cons-
tatou que não havia indícios 
de crime.


