
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 528,00.

ERRATA DA LAUDA DE EDITAL DA CONCORRÊNCIA  Nº 771/SMA/DSLC/2019
A Comissão Permanente de Licitações para Materiais e Serviços informa, que 
na publicação do Diário Catarinense e Notícias do Dia, ambos na data do dia  
26 de novembro de 2019,
Onde se lê:  (...) . O limite para a entrega dos envelopes será às 13h50min do dia 
07/01/2019. (...)
Leia-se: (...) O limite para a entrega dos envelopes será até às 13h50min do dia 
07/01/2020. (...) Florianópolis, 26 de novembro de 2019.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
COMCAP

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 844/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuado de seguro dos veículos, máquinas 
e equipamentos de propriedade da COMCAP. Dia 11 de dezembro de 2019, às 17h. 
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

Srs. Clientes,
Informamos que, em nosso Encarte de Ofertas, com 
validade de 18/11/2019 a 04/12/2019, a oferta do produto  
Creme Dental Luminous White Tubo 70g, foi veiculada 
com a descrição incorreta, de Leve 4 Pague 3 Unidades. A 
descrição correta é de Leve 3 Pague 2, conforme ao lado.  
Pedimos desculpas por esse 
inconveniente.

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará a licitação abaixo relacionada. O edital está disponível 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: Pregão Eletrônico nº 126/19
Objeto: aquisição e instalação de mobiliário sob medida em aço inoxidável para a unidade 
do Sesc de Criciúma/SC.
Entrega das propostas: até as 08h do dia 06/12/2019

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0015/2019 - menor preço por lote.
Objeto: Contratação de serviços de computação em nuvem privada para consolidação 
de banco de dados, plataforma de bigdata e backup utilizando a tecnologia Oracle. 
Início da entrega das propostas: às 13h:30 do dia 28/11/2019. Fim da entrega das 
propostas: às 13h:30 do dia 10/12/2019. Abertura da sessão: a partir das 13h:30 do 
dia 10/12/2019.
O Edital e seus anexos estão disponíveis nos sites www.sef.sc.gov.br e www.
portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do 
e-mail: cpl@sef.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Tenente Silveira, nº 60, 2º 
andar - sala da CPL, Centro, CEP 88010-300, Florianópolis/SC, no horário das 12 às 
19 horas, em dias úteis.
Protocolo do Sistema CIG: SEF 17750/2019.

PUBLICAÇÃO LEGAL

UGF PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ 15.442.610/0001-12-NIRE/JUCESC 42300037702
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2019. 
DATA, HORA E LOCAL: Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de 2019 (18/11/2019), às 
09h00min, na sede social da Companhia sito à Rua Dom Jaime Câmara, nº 94, Centro, Florianópolis/SC, 
CEP 88015-120. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, conforme preceitua o art. 
124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, em face da presença da única acionista, na condição de subsidiária 
integral, UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inscrita no 
CNPJ sob nº 77.858.611/0001-08 e registrada na JUCESC sob nº 42400001220 (representada por seu 
Presidente Theo Fernando Bub) representando a totalidade do capital social. MESA: Nomeado Theo 
Fernando Bub para presidir os trabalhos e nomeado Waldemar de Souza Junior para secretariar. ORDEM 
DO DIA: (i) Deliberar a respeito da redução do capital social da Sociedade, com fulcro no art. 173 da 
Lei 6.404/76, em virtude de o capital social ser excessivo em relação ao objeto social realizado pela 
Companhia; (ii) Alteração da redação do art. 5º e consolidação do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES: (i) 
Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, a única acionista, na condição de subsidiária 
integral e representando a totalidade do capital social, decidiu aprovar a redução do capital social da 
Companhia, com fulcro no art. 173 da Lei 6.404/76, passando de R$ 21.602.437,32 (vinte e um milhões, 
seiscentos e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) para R$ 9.500.000,00 
(nove milhões e quinhentos mil reais), com uma redução efetiva, portanto, de R$ 12.102.437,32 
(doze milhões, cento e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos). Diante da 
deliberação de redução de capital social ocorrida, serão canceladas 12.102.437 (doze milhões, 
cento e duas mil, quatrocentas e trinta e sete) ações ordinárias de propriedade da única acionista 
UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ao valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma. Do total reduzido, o montante de R$ 12.102.437,32 (doze milhões, 
cento e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) será restituído à 
única acionista. Diante da redução de capital social, ora aprovada, será providenciada a publicação 
do Ato, conforme dispõe o art. 174 da Lei 6.404/76. Após respeitado o prazo legal, será levada a 
registro a Ata de Assembleia Geral Extraordinária e o correspondente Estatuto Social refletindo a 
redução do capital social. (ii) Em razão da deliberação acima tomada, a Cláusula 5ª do Estatuto Social 
passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 5º - O capital social é de R$ 9.500.000,00 (nove 
milhões e quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 9.500.000 
(nove milhões e quinhentas mil) Ações Ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma”. Por fim, deliberou a única acionista, sem ressalvas, diante das alterações havidas, 
reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, qual segue assinado nesta data e anexo 
à presente Ata. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que foi 
lida, aprovada e assinada pelos presentes: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA 
DE TRABALHO MÉDICO, neste ato, representada por seu Presidente Theo Fernando Bub - única 
acionista, na condição de subsidiária integral - e membros da Diretoria: THEO FERNANDO BUB, 
JOLNEI ANTONIO HAWERROTH e WALDEMAR DE SOUZA JUNIOR. Certifica-se que a presente 
ata é cópia fiel da original transcrita no Livro de Atas de Assembleias Gerais, nº 01, da Companhia. 

Editor: FELIPE ALVES
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10 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

A definição de um calendário pela Câmara 
dos Deputados sobre a tramitação da Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC 199/2018) 
que pode disciplinar a prisão de réus conde-
nados em segunda instância é o que falta para 
que o Senado oficialize a desistência de tratar 
o tema por meio de projeto de lei. Ontem, o 
assunto foi mais uma vez discutido entre os 
presidentes e líderes das duas Casas legisla-
tivas, na residência oficial do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre ( DEM-AP).

COMBATE À IMPUNIDADE

No encontro, que também contou com a 
presença do ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Sergio Moro, 12 dos 16 líderes do 
Senado concordaram em abrir mão do pro-
jeto de lei. Moro não quis tomar partido das 
propostas. Ele disse apenas que a aprovação 
de uma norma é fundamental para combater 
a impunidade no país. Já o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse aos se-
nadores que, por projeto de lei, a matéria não 
será aprovada pelos deputados.

Quando o acordão já estava quase sen-
do oficializado, a presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado, senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), favorável à mu-
dança para projeto de lei, convenceu os se-
nadores a só baterem o martelo depois que 
o compromisso de Maia, de apresentar um 
calendário de tramitação da proposta na pró-
xima terça-feira, seja cumprido.

Segundo Simone, independentemente do 
acordo a ser feito na semana que vem, a CCJ 
fará uma audiência pública sobre o assun-
to na próxima quarta-feira. Além de Sergio 
Moro, os senadores devem ouvir juristas e 
o presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) sobre o as-
sunto. A senadora disse ainda que, caso o 
acordo seja confirmado e não cumprido pelos 

deputados, nada impede que ela volte a pau-
tar a discussão na CCJ.

Na avaliação de senadores como Major 
Olímpio(PSL-SP), Alessandro Vieira (Cidada-
nia- SE), Alvaro Dias (Podemos – PR), Lasier 
Martins (Podemos -RS) e Orivisto Guimarães 
(Podemos -PR), o argumento defendido pe-
los deputados – de que um projeto de lei com 
sugestões de alterações no Código de Pro-
cesso Penal poderia ter a constitucionalidade 
questionada no Supremo 
Tribunal Federal – não 
se sustenta. O grupo de-
fende que o projeto de lei 
do Senado e a PEC pro-
posta pela Câmara são 
complementares e não 
excludentes.

“Não se diga que 
projeto [de lei do Sena-
do] é tecnicamente infe-
rior à PEC, porque não é. 
Nós fizemos essa avalia-
ção no Senado, e quase 
todos concordaram que 
projeto é mais célere, 
mais eficiente e abran-
gente e, inclusive, reduz 
o espaço de interpreta-
ções divergentes”, afir-
mou o senador Alvaro 
Dias. Diferementemente 
da PEC, que exige vota-
ção em turnos nas duas casas e quórum qua-
lificado, o proleto de lei poderia ser aprovado 
por maioria simples.

Depois da decisão do Supremo Tribunal 
Federal de mudar o entendimento adotado 
em 2016, e permitir que condenados só sejam 
presos depois de esgotadas todas as possi-
bilidades de recurso na Justiça, uma batalha 
sobre o assunto foi travada entre deputados 
e senadores.

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ND

Encontro na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (centro), reuniu parlamentares e o ministro Sergio Moro

CONGRESSO

Senado exige calendário  
sobre 2ª instância para acordo

O importante é 
construir uma 
solução, se possível 
convergente 
entre Câmara e 
Senado, para que 
esse assunto seja 
enfrentado e tenha 
uma posição clara 
do Parlamento”.

Rodrigo Maia, 
presidente da 
Câmara
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