
ESTADO DE SANTA CATARINA. PODER JUDICIÁRIO. COMARCA DE BLUMENAU. 4ª VARA CÍVEL
 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL/SIMULTÂNEO A DOUTORA CIBELLE MENDES BELTRAME, JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA 
VITALÍCIA DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER, a todos os  inte-
ressados, que, nos autos do processo de Recuperação Judicial de Kako Confecções Ltda. de n.º 0314778-10.2015.8.24.0008, serão alienados judicialmente 
os bens imóveis, na modalidade de LEILÃO eletrônico e presencial, nos termos do art. 142, I, da Lei 11.101/2005 (LRF), com efeitos de aquisição originária 
nos termos do inciso II do art. 141 da Lei 11.101/2005 (LRF) e de acordo com os termos expostos no Plano de Recuperação Judicial e suas alterações, todas 
homologadas, frente ao art. 60, parágrafo único e art. 141, II, ambos da Lei 11.101/2005 (LRF), e no art. 133, parágrafo primeiro do Código Tributário Nacional 
(CTN), nas datas, local, horário e sob as condições adiante descritas: Primeiro Leilão: abertura do pregão no dia 14/01/2020, às 14h30min, por valor igual 
ou superior ao de avaliação. Segundo Leilão: Caso os lances ofertados não atinjam o valor de avaliação no primeiro leilão, o pregão reabrirá no dia 
15/01/2020, às 14h30min, pelo maior lance, desde que uperior a 80% (oitenta por cento) da avaliação. Local do Leilão: www.mazzollileiloes.com.br e no 
Quality Hotel Blumenau, sala 03, situado na Rua Herman Huscher, 670 - Vila Formosa, Blumenau - SC, 89023-000. Leiloeiro Público Oficial/Nomeado: 
Gabriel Mazzolli Damiani, matriculado na JUCESC sob o n. AARC/281, com escritório na Rua Iguaçu, 209, sala 06, Itoupava Seca, Blumenau/SC, CEP 
89030-030, e na Rua José Henrique Veras, n. 125, sala 01, Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, CEP 88062-030, telefones: (47) 4102-0551, (47) 99966-
2436, (48) 4104-2701, (48) 99957-8944, (48) 99968-9202. Remuneração do Leiloeiro: Cabe aos arrematantes o pagamento da comissão do leiloeiro, esta-
belecida em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, que deverá ser realizado em até 5 (cinco) dias úteis a contar do encerramento do leilão ou da 
decisão de homologação de eventual proposta, através de depósito bancário. Advertências Especiais: a) A alienação dos bens dispostos neste Edital será 
feita apenas em BLOCO, nos termos do art. 140, inciso III, da Lei n.º 11.101/05. b) A avaliação dos bens está devidamente estabelecida ao final da descrição 
dos bens. c) O licitante deverá ser capaz de exercer atos da vida civil, conforme determina a legislação Brasileira em vigor. Os menores de 18 anos não serão 
admitidos a participar dos leilões; d) Os lances mínimos de cada leilão estão estabelecidos ao final da descrição de cada lote, sendo que no primeiro leilão 
deverá ser igual ou superior a 100% (cem por cento) do valor da avaliação; e no segundo leilão, igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor da avalia-
ção. e) Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. O licitante é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não 
podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. f) A verificação do estado de conservação dos bens poderá ser realizada mediante prévio e 
obrigatório credenciamento e agendamento junto do Leiloeiro ou seu Preposto. g) É de inteira responsabilidade do arrematante promover a ação competente 
para desocupação dos bens eventualmente ocupados por terceiros; h) As vendas são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos 
Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo 
o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização; i) Será de inteira 
responsabilidade do arrematante o levantamento de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, FATMA, INCRA, 
assim como de direitos e deveres constantes das especificações, cabendo ao arrematante obter as informações atinentes, bem como adotar as medidas 
necessárias à expedição de alvarás, atestados e demais documentos nos competentes órgãos públicos/autarquias, se necessário for; j) A carta de arremata-
ção será expedida em nome do arrematante e sob hipótese alguma será expedida em nome de terceiros. Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo ar-
rematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos (art. 903 
do CPC). k) Serão de inteira responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas necessárias, todos os procedimentos e custos incidentes para 
as transferências em seu benefício, dos bens arrematados, cabendo às Recuperandas apenas o fornecimento das informações e documentos que lhe cou-
berem exclusivamente. l) A posse dos imóveis será transmitida ao arrematante tão logo compensado e disponível o pagamento do valor da integralidade da 
venda, em caso de pagamento à vista, ou do sinal pertinente previsto em cada Lote deste Edital, no caso de parcelamento. m) Todas as penhoras e gravames 
incidentes sobre os bens arrematados serão cancelados por determinação deste juízo. Não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, 
inclusive as de natureza tributária. Entretanto, os eventuais custos com a transferência dos bens adquiridos, serão suportados pelo arrematante. n) Impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem: Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. Condições de Pagamento: a) A venda será à vista, 
mediante expedição de guia judicial para pagamento, nos termos do art. 892, do CPC. b) Será admitido o pagamento parcelado do maior lance, mediante 
entrada no importe de 25% e saldo parcelado em 30 prestações mensais e sucessivas, com correção mensal pelo INPC ou outro índice que vier a substituí-lo. 
Os bens arrematados ficarão hipotecados até o término dos pagamentos (art. 895, §1º, do CPC). c) No caso de atraso no pagamento de qualquer das pres-
tações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, com fulcro no art. 895, §4º do CPC, o qual se 
reverterá em favor da Recuperanda. d) As propostas para pagamento à vista ou parcelado terão em igualdade de condições, nos termos do art. 142, I, da Lei 
11.101/2005, restando vencedor o interessado que ofertar o maior lance, respeitado o lance mínimo imposto; e) Nos termos do parágrafo único do art. 60 da 
Lei n. 11.101/2005, os imóveis objeto da alienação estarão livres de qualquer ônus e não haverá sucessão dos arrematantes nas obrigações das Recuperan-
das, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho, observado o disposto no §1º do art. 
141 da Lei n. 11.101/2005. f) Havendo arrematação parcelada, os bens serão imediatamente transferidos com hipoteca em favor da recuperanda, cujos termos 
constarão da Carta de Arrematação, devendo ser registrada nas respectivas matrículas do Cartórios de Registro de Imóveis onde se encontram registrados 
os respectivos bens. O licitante somente terá a liberação do gravame após quitação total das parcelas pactuadas, com eventual multa pelo atraso, por ordem 
exclusiva do Juízo que realizou o certame de venda. A posse do imóvel será transmitida ao arrematante tão logo compensado e disponível o pagamento do 
valor pertinente ao sinal previsto neste Edital, no caso de parcelamento. g) As prestações serão depositadas em conta judicial vinculada à Recuperação Judi-
cial e deverão ser em moeda corrente nacional. h) Havendo o inadimplemento e a retomada da posse dos bens imóveis por parte das Recuperandas, ficará 
estabelecido que eventuais benfeitorias de qualquer natureza realizadas pelo arrematante entre a data da arrematação e a data da imissão da posse, integra-
rão o imóvel, não sendo cabível qualquer pedido de restituição ou indenização no tocante a estas, possuindo a massa o direito de retenção. i) Eventual inter-
posição de ações judiciais por terceiros, reclamando posse ou propriedade de bens alienados no pregão, não desobriga o licitante ao pagamento do preço, 
nas condições assumidas, caso já expedida a Carta de Arrematação, salvo por ordem judicial expressa exclusivamente do juízo. Caso não tenha sido expe-
dida a Carta de Arrematação, poderá o Juizo sobrestar a expedição desta em relação ao bem sobre o qual recai o litígio, determinando igualmente a desobri-
gação momentânea do pagamento do preço, até que seja resolvida a pendência. j) Será admitida uma única proposta que nela contenha mais de um licitante, 
que em consório desejem adquirir em conjunto os bens alienados, devendo, contudo, no momento da sua apresentação, indicar a fração ideal de cada pro-
ponente, e quais bens serão adquiridos por cada consorciado, havendo a possibilidade da expedição de duas ou mais cartas de arrematação. A hipótese aqui 
descrita obriga todos os licitantes da mesma proposta à solidariedade passiva, na forma do art. 264 do CC. Procedimento do Leilão Eletrônico: a) O leilão 
ocorrerá simultaneamente, no sítio mazzollileiloes.com.br e no endereço supra determinado, tendo início na data e horário acima em epígrafe, posterior à 
publicação do Edital de Leilão Eletrônico na imprensa local; b) O encerramento do leilão se iniciará a partir da data e horário acima estabelecidos. Avisos visuais 
e sonoros indicarão aos usuários o fechamento do lote, iniciando-se acontagem regressiva de três minutos, que poderá ser prorrogada por mais três minutos 
a cada nova oferta, sucessivamente; c) O interessado em participar deste leilão deverá realizar seu cadastro exclusivamente por meio do sítio mazzollileiloes.
com.br, com antecedência mínima de 48 horas úteis a data final do evento; d) Admitido o cadastro, mediante o envio das cópias dos documentos solicitados, 
serão validados o código (login) e a senha informados, que habilitarão o usuário a participar do evento; e) Os documentos necessários à efetivação do cadas-
tro da Pessoa Física são: cópia do RG, CPF e comprovante de residência. Para Pessoa Jurídica são: cópia do cartão CNPJ, da última alteração do contrato 
social, bem como do RG, CPF e comprovante de residência do administrador ou representante legal da entidade; f) Na eventualidade de mudança de e-mail, 
dados pessoais ou comprometimento dos dados de acesso, deverá o usuário providenciar a imediata comunicação através do email: suporte@mazzollileiloes.
com.br. g) O cadastramento é pessoal e intransferível, sendo o usuário responsável por todos os lanços realizados com seu código e senha. A participação no 
leilão, por meio eletrônico, constitui faculdade personalíssima dos licitantes, estando eximido o Leiloeiro Gabriel Mazzolli Damiani e os comitentes de eventuais 
problemas técnicos, operacionais ou falhas de conexão que venham a ocorrer, impossibilitando no todo ou em parte a oportunidade de arrematar por meio da 
rede mundial de computadores; h) A captação dos lanços se dará no momento da sua chegada ao provedor responsável pela manutenção do sítio e não no 
ato da emissão pelo usuário/participante. Desta forma, o Leiloeiro não se responsabilizará pelas diferenças de velocidades de acesso aos dados da rede 
mundial de computadores; i) O participante inadimplente estará sujeito às sanções estabelecidas pelo juízo e terá seu login/senha excluídos definitivamente 
dos cadastros do sítio www.mazzollileiloes.com.br; j) Todos os lances ficarão sujeitos à análise do Juízo, servindo o lance mínimo apenas como parâmetro 
para o início da disputa. Objeto da Alienação: A presente alienação é na modalidade “sell to lease”, ao passo que o adquirente estará obrigado a promover a 
locação dos bens/imóveis à Recuperanda Kako Confecções Ltda., pelo período de 05 (cinco) anos, pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) 
mensal, a ser corrigido anualmente pelo índice IGPM ou outro que eventualmente o vier a substituir, sendo composta pelos imóveis de matrículas números 
9.045 e 13.570 do 2º CRI da Comarca de Blumenau/SC, abaixo descritos: Matrícula 9.045: Um terreno situado em Blumenau/SC, no bairro Asilo, no lado 
ímpar da Rua Norberto Seara Heusí, contendo a área de quinze mil metros quadrados (15.000m²), fazendo frente, em oitenta e cinco metros (85,00m), sendo 
em vinte e cinco metros e trinta centímetros (25,30m), com terras da Prefeitura Municipal de Blumenau e em cinquenta e nove metros e setenta centímetro 
(59,70m), com o lado ímpar da Rua Norberto Seara Heusi, fundos em oitenta e cinco metros (85,00m), com remanescentes terras de Helmuth Jensen; extre-
mando do lado direito em cento e setenta e seis metros e quarenta e oito centímetros (176,48m) com remanescentes terras de Helmuth Jensen, distando na 
frente, pelo lado direito, setecentos e cinquenta e nove metros e setenta centímetros (759,70m) da esquina da Rua Norberto Seara Heusi com a Rua Benjamin 
Constant. Benfeitorias: AV.4/9.045: “...prédio de alvenaria com área de 2.826,58m², coberto com chapas de alumínio com 01 pavimento, com finalidade indus-
trial, o qual tomou o nº 793 da Rua Norberto Seara Heusí”; AV.5/9.045: “...AUMENTO em alvenaria, com área de 365,82 metros quadrados, coberto com 
chapas de alumínio...”; AV. 6/9.045: “...AUMENTO em alvenaria, com área de 364,72 metros quadrados, coberto com chapas de alumínio...”; AV.7/9.045: “...
AUMENTO em alvenaria, com área de 222,80 metros quadrados, coberto com chapas de alumínio...”. Matrícula 13.570: Um terreno situado em Blumenau/
SC, no bairro Asilo, na esquina da Rua Norberto Seara Heusí e A, do loteamento Parque Residencial Concórdia, contendo a área de cinco mil trezentos e 
noventa e quatro metros quadrados e setenta decímetros quadrados (5.394,70m²), fazendo frente em vinte e três metros e trinta e seis centímetros (23,36m) 
com o lado ímpar da Rua Norberto Seara Heusi e mais em dez metros e trinta e seis centímetros (10,36m) na curva de concordâncias formada pela Rua 
Norberto Seara Heusi e Rua A do loteamento Parque Residencial Concórdia, fundos em trinta metros (30,00m) com o lote nº 11 do loteamento Parque Resi-
dencial Concórdia da União Empreendimentos Imobiliários Ltda.; extremando pelo lado direito em cento e setenta e nove metros e oitenta centímetros 
(179,80m), sendo em cento e setenta e seis metros e quarenta e oito centímetros (176,48m) com terras de Malharia Taeschner Ltda. e em três metros e trinta 
e dois centímetros (3,32m) com terras de Helmuth Jensen e pelo lado esquerdo em cento e setenta e três metros e oitenta e quatro centímetros (173,84m) 
com o lado ímpar da rua A, sem benfeitorias, distando pelo lado direito certa de quinze metros (15,00m) até a parede lateral esquerda do prédio nº 793 da Rua 
Roberto Seara Heusí. Observação: o imóvel possui novas áreas que foram construídas e não foram averbadas às margens do registro, que juntas somam 
3.500m². Somado-a à área já averbada perfazem o total de 7.279,92m² de área construída. Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) 
apregoado(s): devendo proceder a verificação dos bens objeto desta alienação e ainda realizar prévio e obrigatório credenciamento e agendamento junto ao 
Sr. Leiloeiro público nomeado. Valor total da avaliação: R$ 12.450.000,00 (doze milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais). Lance mínimo do primeiro leilão: 
R$ 12.450.000,00 (doze milhões quatrocentos e cinquenta mil reais). Lance mínimo do segundo leilão: R$ 9.960.000,00 (nove milhões novecentos e sessen-
ta mil reais). Condições de pagamento: à vista, em até 05 (cinco) dias após a conclusão do certame, ou parceladamente, mediante entrada de 25% (vinte e 
cinco por cento), e saldo remanescente em 30 prestações mensais e sucessivas, com correção mensal pelo INPC ou outro índice que vier a substituí-lo. Os 
bens arrematados ficarão hipotecados até o término dos pagamentos (art. 895, §1º, § 2º, § 4º, do CPC). Para que chegue ao conhecimento de todos os inte-
ressados, o presente Edital será publicado na forma da lei, e afixado no lugar de costume. Informações complementares com o Leiloeiro Oficial pelo telefone: 
(47) 4102-0551, (47) 99966-2436, (48) 4104-2701, (48) 3226-0287, (48) 99957-8944, (48) 99968-9202 ou pelo correio eletrônico: suporte@mazzollileiloes.
com.br. Site: www.mazzollileiloes.com.br. Blumenau, 18 de novembro de 2019. CIBELLE MENDES BELTRAME. Juíza de Direito.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO APGF BIENIO 2020-2021
 O presidente da Associação Pedal da Grande Florianópolis, Sr. Andrey Alexandre Silveira no uso 
das suas atribuições legais, vem pela presente convocar os Associados da APGF a participarem da 
Assembleia Geral a realizar-se no dia vinte e nove de novembro do ano de dois mil e dezenove, 
às dezenove horas em primeira convocação, e as dezenove horas e trinta minutos em segunda 
convocação, na sede da entidade situado na Rod: Diomicio Freitas, numero mil, bairro: Carianos, 
município de Florianópolis, SC. Fica estabelecido que o registro das Chapas será na sede da APGF, 
até o dia vinte oito de novembro de dois mil e dezenove, as 18 horas. Também fica estabelecido que só 
terá direito de votar e ser votado os sócios em dia, não sendo aceito voto por procuração, bem como 
o voto somente poderá ser dado a chapa, não sendo permitido fotos individuais. Divulgou-se então, os 
cargos disponíveis para a eleição. DIRETORIA: Presidente, Vice Presidente, Tesoureiro, Secretario. 
CONSELHO FISCAL: Presidente, Segundo Membro, Terceiro Membro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os pais e responsáveis por alunos, professores e funcionários do Centro 
Educacional Menino Jesus (CEMJ), para a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Pais e 
Professores (APP), a realizar-se no dia 26 de novembro do corrente ano, tendo como local o teatro do 
CEMJ, na Rua Esteves Júnior, n° 696, às 18:30, em 1ª convocação com maioria simples dos associados 
e em 2ª convocação, trinta minutos após,  às 19:00, com qualquer número de associados presentes.
Agenda da Assembleia:

- apresentar o relatório de atividades desenvolvidas pelos departamentos e programas da 
Associação durante o ano de 2019;
- eleger a diretoria para o biênio 2020/2021;
- outros assuntos de interesse geral.

Florianópolis, 22 de novembro de 2019.
Irmã Marli C. Schlindwein - PRESIDENTE DA APP

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital / 5ª Vara Cível Rua Gustavo Richard, 434, 
Fórum, Centro - CEP 88010-290, Fone: 48, Florianópolis-SC - Email: capital.civel5@tjsc.jus.br EDITAL 
DE CITAÇÃO MONITÓRIA COM PRAZO DE 20 DIAS Ação: Monitória/PROC Requerente: Complexo 
de Ensino Superior de Santa Catarina - CESUSC / Requerido: Ramon Neves Mello / Juíza de Direito: 
Daniela Vieira Soares Chefe de Cartório: Juliano Vilmar Campos Processo n. 0303107-08.2016.8.24.0023 
Citando(a)(s): RAMON NEVES MELLO, brasileiro(a), Solteiro, Advogado, RG 2715280, CPF 003.474.329-
48, Rua Silveira de Souza, 28, Centro, CEP 88020-410, Florianópolis - SC Valor do Débito / Descrição do(s) 
Bem(ns): R$ 11.625,38. Data do Cálculo: 28/01/2016. 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 CITADA(S) para efetuar o pagamento do montante exigido ou a entrega da 
coisa reclamada, acrescido de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, ou oferecer embargos, 
em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento 
do pagamento de custas (art. 701, § 1º, do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos 
no prazo marcado, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC). Será 
nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, 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 no Diário da Justiça e 1 vez em jornal de grande circulação, com intervalo , na forma da lei.  
Florianópolis (SC), 07 de novembro de 2019. Márcia Marisa Duarte - TJA

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2840/2019. Objeto: Aquisição de medicamentos p/ a 
Gerência de Bens Regulares (GEBER), Gerência de Bens Judiciais (GEJUD) e 
Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF). Abertura da sessão: 13/01/2020 ás 
8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as 
comunicações. (CIG) SES 138167/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2828/2019. Objeto: Aquisição de órteses, próteses e 
materiais especiais p/ as Unidades da SES. Abertura da sessão: 13/01/2020 ás 
8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as 
comunicações. (CIG) SES 138233/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2818/2019. Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares 
p/ o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS). Abertura da sessão: 
13/01/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais 
para todas as comunicações. (CIG) SES 138131/2019.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 848/SMA/DSLC/2019 
– Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa para fornecimento de 
equipamentos de áudio e vídeo para atender as unidades educativas da rede municipal 
de educação de Florianópolis. Dia 06 de dezembro de 2019, às 9h. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 199/2019

O Município de Rio do Sul/SC, torna público, através da Secretaria de Infraestrutura, que fará 
realizar na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, 
Centro, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, execução indireta do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de 
obra para execução de muro de contenção em Pedra Mataco (estacas 14 à 19) - Estrada Blumenau, 
em Rio do Sul/SC, conforme projeto básico e demais anexos deste edital, em conformidade com 
a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei 123/2006 e alterações posteriores, Código Civil 
Brasileiro e demais legislações aplicáveis à matéria.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, na Divisão de 
Processos Licitatórios do Município, no endereço constante no preâmbulo deste, no horário de 
expediente da Prefeitura Municipal.
Os interessados em adquirir o edital e seus anexos poderão fazê-lo pelo site: www.riodosul.sc.gov.br 
no menu autoatendimento - licitações ou pelos endereços eletrônicos: jose.deola@riodosul.sc.gov.br / 
odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br.
Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até 
as 08h00min do dia 09/01/2020, devendo ser protocolados no Departamento de Compras da 
Prefeitura Municipal. 
A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 08h30min do dia 09/01/2020, na Sala de 
Licitações do Prédio Central da Prefeitura Municipal.

Rio do Sul, 12 de novembro de 2019.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Prefeito Municipal
DANIEL PASA 

Secretário de Infraestrutura

O Município de São Pedro de Alcântara/SC. Avisa da abertura do Processo nº 45.2019 Tomada de 
Preços – Tipo: Menor Preço Global – Empreitada por Preço Global (art. 10, II, “a”, da Lei n.º 8.666/1993). 
Objeto: Contratação de uma empresa para Pavimentação, Drenagem  e Sinalização da Rua José 
Gregório da Silva, neste Município. Data de Abertura com entrega dos envelopes 10/12/2019 ás 09h. 
Mais Informações: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202 ou pelo e-mail licitacoes@pmspa.sc.gov.br; 
São Pedro de Alcântara, 21/11/2019- ERNEI JOSÉ STAHELIN – Prefeito Municipal.

O Município de São Pedro de Alcântara/SC. Avisa da abertura do Processo nº 46.2019 Tomada de Preços 
– Tipo: Menor Preço Global – Empreitada por Preço Global (art. 10, II, “a”, da Lei n.º 8.666/1993). Objeto: 
Contratação de uma empresa para Pavimentação, Drenagem  e Sinalização da Rua João Joaquim 
de Souza e Travessa, neste Município. Data de Abertura com entrega dos envelopes 10/12/2019 ás 
14h. Mais Informações: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202 ou pelo e-mail licitacoes@pmspa.sc.gov.
br; São Pedro de Alcântara, 21/11/2019- ERNEI JOSÉ STAHELIN – Prefeito Municipal.

O Município de São Pedro de Alcântara/SC. Avisa da abertura do Processo nº 49.2019 Tomada de Preços 
– Tipo: Menor Preço Global – Empreitada por Preço Global (art. 10, II, “a”, da Lei n.º 8.666/1993). Objeto: 
Contratação de uma empresa para Pavimentação, Drenagem  e Sinalização da Rua Vereador 
Leonardo Hames neste Município. Data de Abertura com entrega dos envelopes 12/12/2019 ás 09h. 
Mais Informações: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202 ou pelo e-mail licitacoes@pmspa.sc.gov.br; 
São Pedro de Alcântara, 21/11/2019- ERNEI JOSÉ STAHELIN – Prefeito Municipal.

Errata
Comunicamos a vossa Senhoria, que em nosso Encarte Quinzenal Rede (com vigência de 15/11 a 24/11/2019), 

está em oferta o seguinte produto: Leite Fermentado Activia Café da Manhã 170 g (unidade),
 porém, devido a um erro, o preço da unidade com desconto saiu incorreto. 

Leite Fermentado Activia Café da Manhã 170 g (unidade)
Preço R3,98  A cada 04 unidades Pague 1,99 em cada unidade

(Limite por Compra 10 unidades)

Infelizmente o erro não foi detectado antes da impressão do Encarte. 
Assim gostaríamos de esclarecer que o preço correto é:

Leite Fermentado Activia Café da Manhã 170 g (unidade)
Preço R$3,98  A cada 04 unidades Pague 2,99 em cada unidade

(Limite por Compra 10 unidades)

* Informamos que as fotos são meramente ilustrativas.

Agradecemos a Compreensão
MundiaMix Comercio de Alimentos Ltda
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Mais de 164 mil 
passageiros

Além das três cidades, 
São Francisco do Sul também 
receberá navios. Penha e 
Imbituba estão viabilizando 
e estudando “paradas testes” 
no final do verão, para que 
no futuro possam fazer 
parte da rota marítima. 
A Santur afirmou que o 
número de escalas deverá 
aumentar porque a escala 
de cruzeiros internacionais 
só é confirmada em datas 
próximas ao início do 
trajeto.

Em relação ao número de 
passageiros, a Santur estima 
que, apenas nas 45 escalas 
já confirmadas, o Estado 
deverá receber 164.628 
passageiros. Destes, 96.859 
são esperados em Balneário 
Camboriú, 34.242 em Porto 
Belo e 33.527 em Itajaí.

LITORAL CATARINENSE

Começa a 
temporada 
de cruzeiros

A temporada de cruzeiros em 
Santa Catarina começou. Na ma-
nhã de ontem, o navio MSC Fan-
tasia despontou na orla de Porto 
Belo. O navio ficou “parado” em 
alto mar, próximo à Ilha de Porto 
Belo, e os passageiros foram leva-
dos em pequenas embarcações até 
o píer turístico.

De acordo com a MSC Cruzei-
ros, o navio saiu de Santos (SP) na 
quarta-feira (20), passou por Por-
to Belo e, hoje, deverá passar por 
Balneário Camboriú. Na sequência, 
a embarcação retorna para Santos. 
Ainda conforme a companhia, na 
terça-feira (26) o MSC Fantasia 
deverá repetir o itinerário, pas-
sando novamente por Porto Belo e 
Balneário Camboriú.

Santa Catarina está de volta à 
rota internacional de turismo ma-
rítimo. O Estado terá embarque e 
desembarque de passageiros em 
rotas internacionais do Mercosul. 
De acordo com a Santur (Agência 
de Desenvolvimento do Turismo 
de Santa Catarina), até o momento 
há a confirmação de 45 escalas de 
navios no Estado. Mas esse número 
deve aumentar. Foram confirmadas 
25 escalas em Balneário Camboriú, 
13 em Itajaí e outras sete em Porto 
Belo. (Tomás Garcia)
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