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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

No uso das nossas atribuições estatutárias, CONVOCAMOS os acionistas da companhia para a 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30/10/2019 às 10 horas, na sua sede 
social, sito à Estrada Jornalista Jaime de Arruda Ramos nº 1.850 - Ponta das Canas - Florianópolis/
SC. Ordem do Dia: (i) deliberação e votação acerca do aumento do capital social e/ou elaboração 
de título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC; (ii) alteração e consolidação do  
Estatuto Social; (iii) outros assuntos de interesse da sociedade.

Florianópolis/SC, 16 de outubro de 2019.
Jucemar Claudio da Silva

Diretor Presidente

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na  
veiculação deste edital R$ 792,00.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 784/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 global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de informatização do sistema de estacionamento 
rotativo público e emissão informatizada de autos de infração, englobando a 
disponibilização de sistema computacional (acessível pela internet e com web 
services) de gestão de estacionamento rotativo e emissão de autos de infração e de 
todos os equipamentos e mão-de-obra necessários para a prestação e manutenção 
dos serviços. O limite para a entrega dos envelopes será até às 13h50min do dia 
22/11/2019. 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
FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE

PROCESSO LICITATÓRIO 003/FUBE/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/FUBE/2019
AVISO DE ALTERAÇÃO

A Fundação Batistense de Esportes – FUBE de São João Batista, inscrita no CNPJ nº. 07.825.719/0001-
00, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, 253, Centro, São João Batista, SC, CEP: 88.240-000, de 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, por determinação de Marcelo Miranda Machado, Diretor Executivo 
da FUBE, torna pública a 1ª alteração no Processo Licitatório 003/FUBE/2019 - TP nº 001/FUBE/2019, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do 
Ginásio de Esportes Manecão, com 2.211,27 metros quadrados, na Rua Leoberto Leal, Centro, no município 
de São João Batista, SC; Fica alterado o item 13.1.5 (quanto à qualificação técnica) do edital. A entrega dos 
envelopes será até às 8h45min do dia 08/11/2019 e a abertura dos envelopes será às 9h do dia 08/11/2019. 
Informações e cópia do edital: Departamento de Licitações, no endereço supracitado, pelo tel: (48) 3265-0195,  
ramal: 206 ou através do site www.sjbatista.sc.gov.br. 

São João Batista, 18 de outubro de 2019.
Marcelo Miranda Machado
Diretor Executivo da FUBE

PUBLICAÇÃO LEGAL

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2019

Alix Pedro Soares morreu aos 100 anos em Florianópolis; natural de Governador Celso Ramos, ele 
participou da Segunda Guerra e era o último ex-integrante então vivo da Força Expedicionária Brasileira 

Adeus ao expedicionário
O expedicionário Alix Pedro Soares, que em 

agosto completou 100 anos, morreu na tar-
de de sábado (19), em Florianópolis. Ele era 

o último ex-integrante então vivo da FEB (Força 
Expedicionária Brasileira). O catarinense, natural 
de Governador Celso Ramos, participou da Segun-
da Guerra Mundial e orgulhava-se de ter o feito 
sem ter disparado um único tiro.

Na manhã de ontem, Alix foi velado no cemité-
rio do Itacorubi, onde o Exército prestou homena-
gem ao ex-combatente. No início da tarde, o corpo 
de Alix foi levado até Governador Celso Ramos, na 
localidade de Ganchos do Meio, onde foi sepultado 
junto aos seus pais.

O ex-integrante da Força Expedicionária mor-
reu em casa, em Florianópolis. Ele deixou a mulher 
Ivanira Costa Soares, 90, com quem esteve casado 
a 73 anos. Frutificaram, da relação, cinco filhos, 12 
netos e oito bisnetos.

Recentemente, em 2017, eles chamaram a atenção 
de toda região ao protagonizarem um ensaio fotográ-
fico em alusão aos 70 anos de matrimônio. As Bodas 
de Vinho foram celebradas a partir de fotos tiradas 
no bairro Cacupé, na Capital, em janeiro daquele ano. 

Carta a Getúlio
Ao voltar da Segunda 

Guerra, por ser um pracinha, 
ele teve destinado um cargo 
na Capitania dos Portos. Em 
vez de Alix assumir esse 
cargo, descobriu que outra 
pessoa fora nomeada no seu 
lugar. Inconformado, redigiu 
uma carta a mão para o então 
presidente Getúlio Vargas.

O movimento deu certo, 
já que algumas semanas 
depois, ele recebeu uma 
resposta de Vargas, que 
o nomeou ao cargo junto 
à Capitania dos Portos. 
Esse é apenas um dos 
capítulos contados pelo 
ex-combatente em sua 
obra denominada “Uma 
luz no meu caminho”, 
lançado há dez anos.

Blitz da Lei Seca identificou 197 pessoas alcoolizadas

A PRF (Polícia Militar Rodoviária) flagrou 
na noite de sábado e na madrugada de ontem 
197 motoristas embriagados em seis pontos de 
rodovias catarinenses que formam o cinturão 
da Oktoberfest. A ação, que faz parte da Opera-
ção Festas de Outubro, durou dez horas.

Foram feitas blitz da Lei Seca em Barra Ve-
lha, na região de Balneário Camboriú e Itajaí, 
em Biguaçu na BR-101, Rio do Sul, Gaspar e In-
daial na BR 470. O maior número de flagrantes 
foi feito em Barra Velha, onde 73 motoristas 
foram flagrados dirigindo sob efeito de álco-
ol. A ação da PRF quer diminuir o número de 
acidentes nas rodovias catarinenses no período 
das festas. Até o dia 27 de outubro os policiais 
farão um reforço na fiscalização dos trechos 
com prioridade para a blitz da Lei Seca.

OKTOBERFEST

PRF flagra motoristas embriagados

P
R

F/D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

/N
D

ARAQUARI

Pai e filha morrem em acidente na BR-280
Duas pessoas morreram 

em um acidente entre uma 
ambulância e uma moto na 
noite de sábado, na BR-280, 
em Araquari, no Norte do 
Estado. Segundo o Corpo de 
Bombeiros Militar, a ambu-
lância, com as sirenes liga-

das, saía para atender uma 
ocorrência, no bairro Itinga, 
quando ocorreu o acidente. 
O motociclista, que teria sa-
ído de uma rua lateral, ten-
tou atravessar a via e colidiu 
com o veículo.

Adriano Camilo de Olivei-

ra, de 29 anos, não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. 
Já a filha dele, de 9 anos, que 
vinha na garupa da motocicle-
ta, chegou a ser encaminhada 
pelos Bombeiros Voluntários 
de Araquari ao hospital, mas 
morreu na unidade.

Alix, com a 
mulher Ivanira 
Costa Soares, e 
nos tempos da 
Segunda Guerra 
Mundial
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