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AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

 AVISO

A CEDRO ENGENHARIA informa a comunidade 

de Forquilhas, São José/SC, que realizará 

detonação de rocha nesta quarta-feira, dia 

14/08/2019 entre 16:00 e 17:00 horas na área 

de lavra da empresa. Dúvidas entrar em contato 

pelo telefone (48) 3029-3600.

CHAPECOENSE GERAÇÃO S.A. CNPJ/MF Nº 07.829.836/0001-42 - NIRE 42300034673
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias de abril de 2019, às 17 horas, na sede da Chapecoense Geração S.A., situada na Rua 
Germano Wendhausen, nº 203, sala 401, Centro Executivo Beiramar, cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, na forma do disposto no art. 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76. PRESENÇA: 
Acionistas representando a totalidade do capital votante da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor Superintendente, Peter 
Eric Volf, e o Diretor, Otávio Luiz Rennó Grilo. MESA: Presidente, Rodolfo Nardez Sirol; Secretário, Rodolfo Coli da Cunha. 
ORDEM DO DIA: (i) Examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e respectivas 
Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a 
distribuição de dividendos; (iii) Eleição do Conselho Fiscal da Companhia. DELIBERAÇÕES: Os acionistas, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer de Auditoria da KPMG, relativo ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018, os quais foram objeto de publicação no Jornal Diário Catarinense e no Diário Oficial 
do Estado de Santa Catarina, nas edições do dia 05 de abril de 2019. (ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido 
do exercício de 2018, no montante de R$ 278.495.252,37 (duzentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e cindo 
mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) da seguinte forma: a) 5% (cinco por cento), correspondente 
a R$ 13.924.762,62 (treze milhões, novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois 
centavos), para constituição da Reserva Legal na forma do art. 193 da Lei n° 6.404/76; b) do saldo remanescente (deduzido 
da Reserva Legal), 25% (vinte e cinco por cento), correspondente a R$ 66.142.622,44 (sessenta e seis milhões, centro e 
quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), para distribuição como dividendo mínimo 
obrigatório aos acionistas no prazo legal; e 75% (setenta e cinco por cento), correspondente a R$ 198.427.867,31 (cento 
e noventa e oito milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), a ser 
mantido na conta Reserva de Retenção de Lucros, com a finalidade de adequar os recursos da Companhia ao orçamento 
de 2019, devendo este saldo ser distribuído aos acionistas quando da existência de caixa para seu pagamento, seja isto 
durante o exercício de 2019 ou nos exercícios seguintes, e desde que mediante prévia aprovação em nova Assembleia Geral 
da Companhia e, cumulativamente, a obtenção das aprovações dos financiadores. (iii) Eleger para os cargos de titulares e 
suplentes do Conselho Fiscal não permanente da Companhia, com mandato a se encerrar na primeira Assembleia Geral 
Ordinária após sua instalação, os seguintes membros: (i) Pela CPFL, como Conselheiro Fiscal Titular: Conselheiro Fiscal 
Titular: LUCAS AZEVEDO KATZ ZAJD, brasileiro, casado, economista, portador do RG n° 26404199, inscrito no CPF sob 
o n° 087.021.377-63, com domicílio profissional na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755 - Parque São 
Quirino, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo; como Conselheiro Fiscal Suplente: MURILO DAMIAO CAROLO, 
brasileiro, casado, economista, portador do RG n° 43.563.656-X, inscrito no CPF sob o n° 324.589.138-57, com domicílio 
profissional na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755 - Parque São Quirino, na cidade de Campinas, 
Estado de São Paulo. (ii) Pela CPFL, como Conselheiro Fiscal Titular: TIAGO DA COSTA PARREIRA, brasileiro, 
casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 8.874.005, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.245.736-94, com 
domicílio profissional na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755 - Parque São Quirino, na cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo; como Conselheira Fiscal Suplente: MAYARA ANGOLINI GROPPO, , brasileira, casada, 
administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 32.308.359-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 102.112.118-50, com 
domicílio profissional na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755 - Parque São Quirino, na cidade de 
Campinas, Estado de São Paulo. (iii) Por FURNAS, como Conselheiro Fiscal Titular: VIVIANE DUARTE DOS SANTOS, 
brasileira, casada, estatística, portadora da cédula de identidade RG nº 10.027.296-2 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 045.539.387-74, domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e com endereço comercial na Rua 
Real Grandeza, 219, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Pela CEEE-GT, como Conselheiro 
Fiscal Suplente: CLÁUDIA FREITAS DA SILVA, brasileira, casada, administradora, portadora do RG n° 1074538081, inscrita 
no CPF sob o n° 958.670.660-53, domiciliada na Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A1, Sala 515, na cidade de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente concedeu a palavra 
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, encerrando-se os trabalhos. A presente ata é cópia 
fiel da que se encontra transcrita no Livro de Atas de das Assembleias Gerais da Chapecoense Geração S.A. Florianópolis 
(SC), 15 de abril de 2019. ASSINATURAS: Rodolfo Nardez Sirol - Presidente - Rodolfo Coli da Cunha - Secretário

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca: Comarca de Joinville1ª Vara da Família Processo 
n. 0315428-25.2019.8.24.0038 Avenida Hermann August Lepper, 980, Saguaçú - CEP 89221-902, 
Fone: 47 3461-8561, Joinville-SC - E-mail: joinville.familia1@tjsc.jus.br Edital de ALTERAÇÃO DE 
REGIME DE BENS - com prazo de 30 dias Ação: Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária/PROC 
Requerente: Cilene Bonikoski e outro Juiz de Direito: Mauricio Cavallazzi Povoas Chefe de Cartório: 
Rejane Furtado da Silva Godoi Objetivo: Antes de proferir sentença DETERMINO que seja expedido o 
competente edital, divulgando a pretendida alteração do regime de bens do casamento de Comunhão 
Parcial para Separação Total, bem como, a publicação em jornal de ampla circulação, com prazo 
de 30 (trinta) dias (Art. 734, § 1º NCPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente 
edital vai afixado no lugar de costume deste Fórum e, publicado na forma da lei. Transcorrido o prazo, 
retornem conclusos para sentença. 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 INTIMADA(S) para atender ao objetivo supramencionado, querendo, no lapso de 
tempo fixado, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231, 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), com intervalo de 0 dias, na forma da lei.  
Joinville (SC), 07 de agosto de 2019.

FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. CNPJ/MF Nº 04.591.168/0001-70 - NIRE 42300031593
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - REALIZADAS EM 15 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias de abril de 2019, às 15 horas, na sede da Foz do Chapecó Energia S.A., situada na 
Rua Germano Wendhausen, nº 203, sala 401, Centro Executivo Beiramar, cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, na forma do disposto no art. 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76. PRESENÇA: 
Acionistas representando a totalidade do capital votante da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor Superintendente, Peter Eric 
Volf, e o Diretor, Otávio Luiz Rennó Grilo. MESA: Presidente, Rodolfo Nardez Sirol; Secretário, Rodolfo Coli da Cunha. ORDEM 
DO DIA: a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações 
Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos; (iii) Eleição do Conselho Fiscal da Companhia. b) Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) Aprovar a remuneração anual global dos administradores da Companhia. DELIBERAÇÕES: Os acionistas, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) 
Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do 
Parecer de Auditoria da KPMG, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os quais foram objeto 
de publicação no Jornal Diário Catarinense e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições do dia 05 de abril 
de 2019.  (ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2018, no montante de R$ 278.496.176,97 
(duzentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) 
da seguinte forma: a) 5% (cinco por cento), correspondente a R$ 13.924.808,85 (treze milhões, novecentos e vinte e quatro mil, 
oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), para constituição da Reserva Legal, na forma do art. 193 da Lei n° 6.404/76; 
b) do saldo remanescente (deduzido da Reserva Legal), 25% (vinte e cinco por cento), correspondente a R$ 66.142.842,03 
(sessenta e seis milhões, cento e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e três centavos), para distribuição 
como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas no prazo legal; e c) 75% (setenta e cinco por cento), correspondente a 
R$ 198.428.526,09 (cento e noventa e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e nove 
centavos), a ser mantido na conta Reserva de Retenção de Lucros, com a finalidade de adequar os recursos da Companhia 
ao orçamento de 2019, devendo este saldo ser distribuído aos acionistas quando da existência de caixa para seu pagamento, 
seja isto durante o exercício de 2019 ou nos exercícios seguintes, e desde que mediante prévia aprovação em nova Assembleia 
Geral da Companhia e, cumulativamente, a obtenção das aprovações dos financiadores. (iii) Eleger para os cargos de titulares 
e suplentes do Conselho Fiscal não permanente da Companhia, com mandato a se encerrar na primeira Assembleia Geral 
Ordinária após sua instalação, os seguintes membros: (i) Pela CPFL, como Conselheiro Fiscal Titular: Conselheiro Fiscal 
Titular: LUCAS AZEVEDO KATZ ZAJD, brasileiro, casado, economista, portador do RG n° 26404199, inscrito no CPF sob o n° 
087.021.377-63, com domicílio profissional na Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755 - Parque São Quirino, 
na cidade de Campinas, Estado de São Paulo; como Conselheiro Fiscal Suplente: MURILO DAMIAO CAROLO, brasileiro, 
casado, economista, portador do RG n° 43.563.656-X, inscrito no CPF sob o n° 324.589.138-57, com domicílio profissional na 
Rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755 - Parque São Quirino, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. 
(ii) Pela CPFL, como Conselheiro Fiscal Titular: TIAGO DA COSTA PARREIRA, brasileiro, casado, economista, portador da 
cédula de identidade RG nº 8.874.005, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.245.736-94, com domicílio profissional na Rodovia 
Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755 - Parque São Quirino, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo; como 
Conselheira Fiscal Suplente: MAYARA ANGOLINI GROPPO, , brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de 
identidade RG nº 32.308.359-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 102.112.118-50, com domicílio profissional na Rodovia Engenheiro 
Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755 - Parque São Quirino, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. (iii) Por FURNAS, 
como Conselheiro Fiscal Titular: VIVIANE DUARTE DOS SANTOS, brasileira, casada, estatística, portadora da cédula de 
identidade RG nº 10.027.296-2 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 045.539.387-74, domiciliada na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e com endereço comercial na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro; Pela CEEE-GT, como Conselheiro Fiscal Suplente: CLÁUDIA FREITAS DA SILVA, brasileira, 
casada, administradora, portadora do RG n° 1074538081, inscrita no CPF sob o n° 958.670.660-53, domiciliada na Av. Joaquim 
Porto Villanova, nº 201, Prédio A1, Sala 515, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. B) Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (i) Fixar, nos termos do art. 152 da Lei nº 6.404/76 e do parágrafo único do art. 6º do Estatuto Social 
da Companhia, a remuneração anual global dos administradores da Companhia até o limite de R$ 1.289.917,09 (um milhão, 
duzentos e oitenta e nove mil e novecentos e dezessete reais e nove centavos), já incluídos benefícios e encargos, para o 
período compreendido entre 01/05/2019 e 30/04/2020. Este montante refere-se à remuneração da Diretoria, do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal. Na ocasião ficou registrado que os Conselheiros representantes da CPFL, em decorrência 
de política interna da empresa, renunciam às suas respectivas remunerações. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, suspendeu os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, encerrando-se os trabalhos. A 
presente ata é cópia fiel da que se encontra transcrita no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Foz do Chapecó Energia S.A. 
Florianópolis (SC), 15 de abril de 2019. ASSINATURAS: Rodolfo Nardez Sirol - Presidente - Rodolfo Coli da Cunha - Secretário 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 374/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 nº 374/SMA/DSLC/2019 sofreu 
retificação. O novo edital se encontra disponível no endereço eletrônico: http://dlc.pmf.
sc.gov.br. A sessão ocorrerá no dia 02 de setembro de 2019, às 16h. O Pregoeiro.

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

Processo nº 339/2019 – Proc. Adm. 4729/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA DO MAR, EM SÃO JOSÉ/SC. ENTREGA DOS 

ENVELOPES: Até as 16h00min do dia 28 de agosto de 2019. ABERTURA DOS ENVELOPES: 

Às 16h30min do dia 28 de agosto 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 016/2019

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

Processo nº 342/2019 – Proc. Adm. 4990/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E PINTURA DA QUADRA DO CEM ARUCÁRIA, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 16h00min do dia 30 de 
agosto de 2019. ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 16h30min do dia 30 de agosto 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 018/2019

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE BIGUAÇU - SC
Oficial Titular: Maurício Passaia
Rua Getúlio Vargas, n° 72, Sala 102, Centro, Biguaçu-SC, CEP 88160-128
Tel.: (48) 32854656 - E-mail: ribigua@ribigua.com.br- Site: www.ribigua.com.br 

EDITAL - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
VANESSA ZOLDAN, Oficial Substituta de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, 
na forma da Lei, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4°, inciso 
IV, do artigo 216-A da Lei n°6.015, de 31 de dezembro de 1973, e ao Provimento n°65, de 14 de dezembro de 2017, 
que se encontra em andamento nesta Serventia, sob o protocolo n°95.249, de 03 de junho de 2019, procedimento 
de usucapião extrajudicial extraordinária (art. 1.238 do Código Civil, de 10 de janeiro de 2002) de um terreno 
de posse com área de 404,30m2(quatrocentos e quatro vírgula trinta metros quadrados), situado na Rua 
Amoldo Pedro Zimmermann, n° 160, bairro Vendaval, neste Município e Comarca de Biguaçu/SC. O referido 
terreno confronta com o Município de Biguaçu/SC, através da Rua Amoldo Pedro Zimmermann; com José 
Antônio Peppler (posse); com Jucemar Francisco Reçh e sua esposa Tânia Terezinha Richartz Rech (posse); 
com Mario Cezar Weber e sua esposa Marta Zimmermann Weber (posse); com lvanete Aparecida dos 
Santos Soares e seu esposo Mauricio Silva Soares (matrícula n°17.438); e com Izete Schappo (posse), com 
as medidas e descrições constantes na planta e no memorial descritivo arquivados nesta Serventia. A posse pela 
qual se deseja transformar em domínio vem sendo exercida desde 10/02/2010 pela requerente, Jaqueline 
Peppler, inscrita no CPF sob o n° 987.723.689-34, portadora da CURG n° 3.467.688 SESPDC/SC, nascida em 
01/06/1978, brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, a qual convive em união estável com Erilton Ribeiro 
David, inscrito no CPF sob o n° 765.905.429-53, podador da CURG n° 3.197.211 SSP/SC, nascido em 01/03/1973, 
brasileiro, solteiro, churrasqueiro, ambos residentes e domiciliados na Servidão Amoldo Pedro Zimmermann, n° 160, 
bairro Vendaval, em Biguaçu/SC. Anteriormente, a posse do imóvel foi exercida por Ângelo Pereira Ramos, 
inscrito no CPF n° 288.988.779-00, no período de 10/2008 até 10/02/2010; e por Marcos da Silva, inscrito no CPF 
sob o n° 034.934.019-65, e sua esposa Taise de Lima Santos da Silva, inscrita no CPF sob o n° 824.551.399-72, no 
período de 01/07/2002 até 10/2008. Tendo sido apresentados os documentos exigidos por Lei para reconhecimento 
da propriedade, e por estar a documentação apta, faz-se publicação do presente edital para dar ciência do pedido 
a possíveis interessados. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao registo do 
aludido procedimento deverão manifestar-se dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados após o decurso 
do prazo do edital, sendo que o silêncio implicará em anuência ao pedido do reconhecimento. Dado e 
passado nesta cidade de Biguaçu, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (09/08/2019).

Vanessa Zoldan - Oficial de Registro Substituta.

Processo nº 23080.029635/2019-60
Pregão Eletrônico nº 209/2019 - 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 209/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de contentores de resíduos para atender a UFSC. Valor estimado: 
R$ 167.872,27. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 13/08/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 23/08/2019 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.

Processo nº 23080.031731/2019-78
Pregão Eletrônico nº 213/2019 - 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 213/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a 
eventual aquisição de circuito integrado para atender a UFSC. Valor estimado: 
R$ 24.853,38. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 13/08/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 23/08/2019 às 08h30min. 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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14 FLORIANÓPOLIS, TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2019

CRIME BRUTAL

Catarinense 
é morta em 
Luxemburgo

A catarinense Dione Streckert, 
de 53 anos, morta a facadas no úl-
timo sábado na cidade de Esch-sur
-Alzette, em Luxemburgo, estava 
de viagem marcada para o Brasil. 
O namorado da vítima, Francisco 
Oliveira da Costa, de 50 anos, na-
tural de Barcelos (Distrito de Bra-
ga, Portugal), foi preso como prin-
cipal suspeito do crime.

A reportagem do ND conver-
sou, por telefone, com a irmã da 
vítima, Izabela Bello. Ela disse que 
Dione visitaria familiares em Treze 
Tílias, no Meio-Oeste catarinense 
e, chegaria ao Estado amanhã.

Dione nasceu em Xaxim, no 
Oeste, mas ainda pequena se mu-
dou com a família para Treze Tí-
lias, onde trabalhou como cozi-
nheira num hotel e também foi 
casada. Há 12 anos foi morar em 
Luxemburgo. No país europeu, 
Dione conheceu o português, com 
quem estava há oito anos. Lá, tra-
balhava como cozinheira em uma 
creche. “Minha sobrinha, que mora 
na Áustria, disse que se visitavam 
sempre, que ele era muito queri-
do, inclusive, passaram a virada de 
ano juntos”, comentou Izabela.

A família não tinha conheci-
mento do lado agressivo de Fran-
cisco. Segundo Izabela, ambas 
conversavam todos os dias, mas 
Dione nunca mencionou ter sido 
agredida pelo companheiro. Emo-
cionada, a irmã conta que a bru-
talidade foi grande. Izabela lembra 
que Francisco era contra a viagem 
da namorada para Santa Catarina. 
“Ele não queria que ela viesse nos 
visitar, aí se desentenderam. Ele 
não aceitava”, disse a irmã. A po-
lícia local vai investigar o crime. 
O corpo será cremado em Luxem-
burgo. As cinzas devem ser trazi-
das para o Brasil.


