
 CONVOCAÇÃO DOS ASSOCIADOS DA AUPC PARA REALIZAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ENTIDADE.

 A Diretoria da Associação dos Usuários Permanentes da CEASA/SC – AUPC de São 
José, no uso das atribuições e competências que me outorga o art. 9º, letra “a” do Estatuto da Entidade, 
convoca todos os associados e permissionários para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA para 
deliberar sobre a criação do condomínio vinculado a prestação dos serviços que constituam em obrigação 
dos usuários permissionários da CEASA e aquisição de máquina Pá carregadeira. Que se realizará no 
auditório da CEASA/SC de São José, sito à Rodovia BR 101, Km 205, Barreiros, Município de São José, 
no dia 05 de novembro de 2019, às 16:00 hs em primeira convocação, quando deliberará com o voto da 
maioria dos seus associados, e trinta minutos após em segunda convocação, quando deliberará com 1/3 
(um terço) dos associados presentes, para análise e deliberação dos assuntos.
  Assembléia deliberará com a maioria dos seus sócios

São José, 03 de outubro de 2019.
Pedro Roberto Garcia

Presidente AUPC

FUNDAÇÃO SENHOR DOS PASSOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO CURADOR

O Presidente do Conselho Curador da Fundação Senhor dos Passos convoca seus 
membros para participarem da Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 23 (vinte e 
três) de outubro de 2019, às 19,30 horas (dezenove horas e trinta minutos) na sede da 
Fundação sita à Rua Menino Deus, 376, fundos, com a seguinte ordem do dia:

1- Aprovação das contas do exercício de 2018, apresentadas pela Diretoria Executiva 
com parecer do Conselho Fiscal;

2- Escolher, nomear e dar posse aos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal da Fundação Senhor dos Passos, para o biênio 2019 a 2021, conforme dispõe o 
Estatuto no artigo 12, inciso II; 

3- Escolher, nomear e dar posse aos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal 
da Fundação Senhor dos Passos, para o biênio 2019 a 2021, conforme dispõe o Estatuto 
no artigo 12, inciso II; 

4- Eleger e dar posse aos 9 (nove) membros titulares e 3 (três) suplentes do Conselho 
Curador da Fundação Senhor dos Passos, para o quadriênio 2019 a 2021, conforme 
dispõe o Estatuto no artigo 12, inciso II.

Florianópolis, em 03 de outubro de 2019.
Rogério João Laureano - Secretário do Conselho Curador.

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335 
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital, com fundamento no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97 e a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 175.560, INTIMA o Sr. 
Carlos Raimundo Conceição, inscrito no CPF n° 827.862.405-49 e a Sra. Pavilova Alves 
dos Santos, inscrito no CPF n° 036.131.225-37 a cumprirem obrigações do Financiamento 
Imobiliário n° 855552330126 registrado sob n° R.3 da matrícula n° 64.964 deste Ofício, relativo 
a encargos vencidos e não pagos, na aquisição do imóvel da rua Nereu Ghizoni, n° 880, 
Apartamento n° 12, Bloco B-29, Residencial Adair Francisco Thiesen, Guarda do Cubatão, 
Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 01/10/2019, correspondia a 
R$ 16.309,67 (dezesseis mil, trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos), sujeitos à 
atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento. A INTIMAÇÃO é para que Vs. Sas. se dirijam a este Ofício dé Registro de Imóveis, 
no endereço supra citado, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira e última publicação deste 
edital. Lembra a Vs. Sas, que poderão também proceder ao pagamento junto a credora. Ficam 
Vossas Senhorias cientificados que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária — 
Caixa Econômica Federal, nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514/97. HC
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 01 de Outubro de 2019
O OFICIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 08/2019

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 08/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO

OBJETO: Faz se necessário à abertura de Processo de Licitação para aquisição de materiais 
e equipamentos médico/hospitalar para atender as necessidades do Fundo Municipal  
de Saúde de Major Gercino.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da 
Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 13:00 horas do dia 16 de outubro de 2019, no setor de 
licitações da Prefeitura Municipal de Major Gercino. 
INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do telefone: (48)3273-1258, 
solicitar por e-mail e/ou retirar do edital através da página do município www.majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 02 de outubro de 2019
Secretario Municipal de Saúde

Marcos Marcelino

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 56/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

OBJETO: Faz se necessário à abertura de Processo de Licitação para aquisição de materiais 
elétricos e prestação de serviços de iluminação para realização do evento “Natal Luz 2019”.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da 
Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 09h00min horas do dia 16 (dezesseis) de outubro de 
2019, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Major Gercino. 

INFORMAÇÕES: Através do e-mail licitacoes@majorgercino.sc.gov.br ou telefone: (48)3273-1258 
e para a retirada do edital através da página do município http:// www.majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 02 de outubro de 2019
Valmor Pedro Kammers

Prefeito Municipal

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 38/19
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de créditos, em 
todo o Estado de Santa Catarina, mediante cobrança extrajudicial. 
Entrega das propostas: até às 14h do dia 22/10/2019.

Modalidade: Concorrência nº 50/19
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais de prótese dentária 
para atender o Sesc em Chapecó/SC.
Entrega das propostas: até às 10h do dia 25/10/2019.

Modalidade: Concorrência nº 74/19
Objeto: contratação de empresa para locação de caçamba estacionária, transporte e 
expurgo de resíduos da Pousada Rural de Lages.
Entrega das propostas: até às 14h do dia 23/10/2019.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 109/19
Objeto: registro de preço para aquisição de condicionadores de ar para o Sesc/SC.
Entrega das propostas: até às 13h do dia 18/10/2019.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 111/19
Objeto: aquisição de conjuntos escolares para o Sesc Chapecó.
Entrega das propostas: até às 8h do dia 21/10/2019.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 113/19
Objeto: aquisição de cadeiras para o Sesc Brusque.
Entrega das propostas: até às 8h do dia 14/10/2019.

RETIFICATIVO
Modalidade: Concorrência nº 68/19
Objeto: aquisição de móveis para a área de piscina do Hotel Sesc Blumenau/SC.
Prorrogação da entrega das propostas: até às 10h do dia 24/10/2019.
Alteração no item 1 do edital.

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2019

Investigações 
intensificadas

O delegado-geral da Polícia 
Civil catarinense, Paulo Koerich, 
acredita que o trabalho em 
conjunto das forças de segurança 
é preponderante para o número 
expressivo. “A Polícia Civil vem 
intensificando a investigação 
para melhorar ainda mais os 
índices de resolução de crimes. 
Este ano, já foram realizadas mais 
de 300 operações policiais e mais 
de mil pessoas foram presas.”

MARCA HISTÓRICA EM SC

Setembro 
com menos 
homicídios

Setembro é apontado em San-
ta Catarina como mais um mês 
positivo em relação ao combate 
à criminalidade. Depois de apre-
sentar queda nos números dos 
principais crimes (homicídios, la-
trocínios, roubos e furtos – de 1/1 
até 30/9), comparado ao mesmo 
período do ano passado, no último 
mês foram registrados 42 homicí-
dios. Trata-se da melhor marca da 
série histórica (2008 até 2019) para 
o mês. Até então, 2009 e 2014 ti-
nham as melhores marcas, com 44 
e 48 casos, respectivamente.

De acordo com o presidente 
do Colegiado Superior da Segu-
rança Pública e Perícia Oficial e 
comandante-geral da Polícia Mi-
litar, coronel Araújo Gomes, a re-
dução é tendência esperada. 

“A presença mais proativa da 
polícia nas ruas, especialmen-
te nas comunidades considera-
das mais violentas, resultou na 
apreensão de armas e na prisão 
de lideranças e de criminosos 
reincidentes. Ainda criamos uma 
base de sustentabilidade, com 
ampliação de programas preven-
tivos, como a Rede de Vizinhos, 
a Rede Escolar e a Rede Catarina, 
que contribui com a segurança, 
inclusive dentro de casa”, afirmou 
o coronel.


