
Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ/MF nº 09.313.969/0001-97 – NIRE 42.3.0003210-7 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de outubro de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 21/10/2019, às 11:00 horas, no Município de Joinville, Estado de Santa 
Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 935, Edifício Neogrid, 02º andar. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Litoral Sul S.A. 
(“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. Secretária: Sra. Sabrina Indelicato 
Penteado. 4. Ordem do Dia: 4.1 Deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. Marcelo de Afonseca e 
Silva, ao cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios da Companhia; e 4.2 Deliberar sobre a eleição do 
novo diretor em substituição ao Diretor renunciante. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, 
deliberaram o que segue: 5.1 Foi recebido e conhecido o pedido de renúncia do Sr. Marcelo de Afonseca 
e Silva, ao cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios, apresentado em 02/09/2019, ao qual é outorgada 
a mais plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação, exceto nos casos de dolo e/ou fraude. 
O pedido de renúncia por ele apresentado, nesta data, ficará arquivado na sede da Companhia. Os mem-
bros do Conselho de Administração registram seu agradecimento ao Sr. Marcelo de Afonseca e Silva pela 
dedicação e pelos serviços prestados à Companhia no desempenho de suas atribuições. 5.2 Eleger, para 
compor a Diretoria da Companhia, em substituição ao diretor renunciante e para cumprir o restante do 
mandato, para ocupar o cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios, a Sra. Giane Luza Zimmer Freitas, 
brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade (RG) nº 34.147.024-3 e inscrita no CPF/
ME sob o nº 000.925.867-16, residente no município e estado de São Paulo, com domicílio profissional no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º 
andar, Vila Nova Conceição. A Diretora eleita na presente Reunião deverá permanecer em seu cargo até 
a data da reunião do conselho de administração da Companhia que a reeleger ou destituir. 5.3 A Diretora 
da Companhia, eleita na forma do disposto no item 5.2 acima, declara que não está impedida, por lei 
especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenada ou sob efeitos de condenação, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de preva-
ricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as formas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade, cuja declaração encontra-se devidamente arquivada na sede da Companhia. 5.4 Aprovar a 
lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 
6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada 
conforme, foi assinada por: Assinaturas: Mesa: Sr. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e a Sra. Sabrina Indelicato 
Penteado; Conselheiros: Sr. Andre Dorf, Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Marco Antonio Giusti. Joinville, 
21/10/2019. “Confere com a original lavrada em livro próprio”. Sabrina Indelicato Penteado – Secretária. 
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Certifico o registro em 14/11/2019, sob o nº 20195276957. 
Protocolo 195276957 de 12/11/2019. Blasco Borges Barcellos – Secretário Geral.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0026/2019 - menor preço por item.

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MICRO-ÔNIBUS. Início 
da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 28/11/2019. Fim da entrega de 
propostas: às 13:30 horas do dia 10/12/2019. Abertura da sessão: a partir das 13:30 
horas do dia 10/12/2019. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.
portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do 
e-mail licit@fcee.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Paulino Pedro Hermes, 
nº 2785, CEP 88108-500, Bairro Nossa Senhora do Rosário, São José/SC, no 
horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. Processo SGP-e: FCEE 4532/2019. 
Protocolo CIG SGP-e: FCEE 5024/2019.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2926/2019. Objeto: Aquisição de medicamentos p/ a Gerência 
de Bens Judiciais (GEJUD) e Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF). Abertura 
da sessão: 23/01/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o 
Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 142349/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2915/2019. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria 
e cirurgia p/ a Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão: 
23/01/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais 
para todas as comunicações. (CIG) SES 142341/2019.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2912/2019. Objeto: Aquisição de órteses, próteses e 
materiais especiais p/ as Unidades da SES. Abertura da sessão: 22/01/2020 ás 
8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as 
comunicações. (CIG) SES 142319/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2913/2019. Objeto: Aquisição de órteses, próteses e 
materiais especiais p/ as Unidades da SES. Abertura da sessão: 21/01/2020 ás 
8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as 
comunicações. (CIG) SES 142301/2019.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2929/2019. Objeto: Aquisição de órteses, próteses e 
materiais especiais p/ as Unidades da SES. Abertura da sessão: 22/01/2020 ás 
8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as 
comunicações. (CIG) SES 142314/2019.

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 fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, e a pedido 
da credora Caixa Econômica Federal protocolado sob n° 180.342, que INTIMA a Sra. Angelita 
Aparecida Prestes, inscrita no CPF n° 912.529.629-91 a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 855550040273 registradas sob o n° R.3 na matricula 49.436, deste 
Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, na aquisição do imóvel situado na rua Faial, 
n’ 312, Casa 01, Lote 01, Quadra 28, Residencial Alaor Silveira 3.0.1, São Sebastião, Palhoça/
SC. Também informa, que o valor dos encargos, posicionado em 27/11/2019, correspondia a R$ 
5.719,19 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e dezenove 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 V. Sa. dirija-se a este Ofício de Registro de Imóveis, no endereço supra 
citado, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, contados a partir da terceira e última publicação deste edital. Lembrando-vos 
que poderá também proceder ao pagamento junto ao credor. Fica Vossa Senhoria cientificada 
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, garante o direito de consolidação 
da propriedade em favor da credora fiduciária- Caixa Económica Federal os termos do 
parágrafo 7°, do art. 26. da Lei n° 9.514/97. HC
Obs.: O presente edital decorre da não localização da devedora para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC. 27 de novembro de 2019.
O OFICIAL

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões 
e Reg Pub da Capital Rua José da Costa Moellmann, 197 - 2º Andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça 
da Bandeira), Centro - CEP 88020-170, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br Juíza 
de Direito: Maria Paula Kern Chefe de Cartório: Taiana Bonin EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS 
INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 30 DIAS Usucapião n. 0309391-66.2015.8.24.0023 Requerente: 
Joao Avelar Jacinto e outro / Citando(a)(s): ): Os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais 
interessados. Descrição do(s) Bem(ns):imóvel localizado na Travessa São Lucas, nº 125, Tapera, Florianópolis/
SC CEP: 88049-230, sendo composto de casa e respectivo terreno que mede 425,67m², cadastrado na Prefeitura 
Municipal de Florianópolis PMF sob a inscrição imobiliária nº 65.60.044.0277.001-368. O imóvel tem as seguintes 
medidas e confrontações: Inicia-se no marco denominado ponto P1 , georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM SIRGAS2000, MC-51ºW, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 
740.017,786 m e N= 6.934.937,678 m; Deste segue confrontando com TRAVESSA SÃO LUCAS com o azimute 
de 103º11 34 e 49,30 m até o marco ponto P2 (N 6.934.926,426 m e E 740.065,786 m); Deste segue confrontando 
com PAULO CARLESSO com o azimute de 192º19 11 e 8,58 m até o marco ponto P3 (N 6.934.918,044 m e E 
740.063,955 m); Deste segue confrontando com AGUINALDO ONEZIO MENDES com o azimute de 283º14 21 e 
22,47 m até o marco ponto P4 (N 6.934.923,190 m e E 740.042,082 m); Deste segue confrontando com CRISTINE 
VALDELICIA MENDES com o azimute de 282º32 03 e 26,67 m até o marco ponto P5 (N 6.934.928,978 m e E 
740.016,049 m); Deste segue confrontando com ESTEVAM MANOEL LOPES FILHO com o azimute de 11º17 24 
e 8,87 m até o marco ponto P1 (N 6.934.937,678 m e E 740.017,786 m); início de descrição, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 425,67m². Prazo Fixado para a Resposta: 15 
dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como 
seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados, FICA(M) CIENTE(S) 
de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à ação, 
querendo, no lapso de tempo supramencionado, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste 
edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-seão verdadeiras as 
alegações formuladas pelo autor (art. 344 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(es), com intervalo de 0 dias, na forma da lei. Florianópolis (SC), 
03 de agosto de 2018. Isabela Cristina da Costa Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE -  Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, “a”

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital / 3ª Vara Cível Rua Gustavo Richard, 
434, Fórum, Centro - CEP 88010-290, Fone: 48, Florianópolis-SC - Email: capital.civel3@tjsc.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO RITO ORDINÁRIO COM PRAZO DE 20 DIAS Ação: Procedimento Comum 
Cível/PROC Autor: Marcos Paulo Favero Pegoraro Epp - Mm Imóveis / Réu: Clodoaldo Correa Filho 
/ Juiz de Direito: Humberto Goulart da Silveira Chefe de Cartório: Alvir Rodrigues de Almeida Júnior 
Processo n. 0307610-31.2017.8.24.0090 Citando(a)(s): CLODOALDO CORREA FILHO, brasileiro(a), 
Divorciado, Empresário, CPF 179.006.209-82, Rua Edgar da Costa, 205, Ingleses do Rio Vermelho, 
CEP 88058-334, Florianópolis - SC 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 responder à ação, querendo, em 15 dias úteis, contados 
do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não 
contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo 
autor (art. 344 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(es), com intervalo de 0 dias, na forma da lei.  
Florianópolis (SC), 26 de novembro de 2019. Camila Brandalise - TJA

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, TECNOLOGIA E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 891/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 
Internacional, tipo maior valor de outorga fixa, tendo como objeto a concessão comum 
para a implantação, operação, gestão e manutenção do Parque Urbano e Marina 
no Município de Florianópolis. Os envelopes deverão ser protocolados até às 9h50min 
(horário de Brasília), do dia 31/01/2020, no endereço: Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 
3º andar, Sala 303. A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia a partir 
10h, no endereço: Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 3º andar, Sala 301. O Edital poderá ser 
acessado pelo site  http://editais.sc.gov.br/prefeituras/novo/editais.asp?usuario=0540

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, RESTAURANTES, 
BARES, LANCHONETES E DE TURISMO E HOSPITALIDADE DA 

GRANDE FLORIANÓPOLIS – SITRATUH/FLORIANÓPOLIS
Sede Travessa Olindina Alves Pereira, 07, Centro, Florianópolis, SC

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária Especifica

O Presidente do Sindicato, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social Art. 
17, da Entidade e Legislação em vigor, CONVOCA os Empregados em empresas de 
Turismo, Interpretes e Guias de Turismo, do 4º grupo do artigo 577 da CLT, associados 
e interessados, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 12 de 
dezembro de 2019 na Sede da Entidade, sito a Travessa Olindina Alves Pereira, 07, 
Centro, Florianópolis, SC, às 15h (quinze horas) em primeira convocação com o número 
legal de empregados presentes ou às 16h (dezesseis horas) em segunda convocação 
com qualquer número de presentes, em cumprimento ao ARTIGO 524 Letra “E” e 612 
da CLT, para dar inicio as negociações com o Sindicato das Empresas de Turismo do 
Estado de Santa Catarina, a fim de estabelecer os critérios para correção salarial na 
data base da categoria 1º de janeiro de 2020 nos municípios de: Águas Mornas, Angelina, 
Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, 
Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, 
São José e São Pedro de Alcântara com a seguinte: ORDEM DO DIA;
1°)- Instalação dos trabalhos e composição da mesa; 2°)- Apresentação, discussão 
e deliberação da Pauta única de reivindicação a ser apresentada ao Sindicato das 
Empresas de Turismo do Estado de Santa Catarina, inclusive deliberar sobre 
o percentual a ser utilizado na reposição salarial para o ano de 2020; 3º) Conceder 
poderes à Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, 
Bares, Lanchonetes e de Turismo e Hospitalidade da Grande Florianópolis para 
celebrar a qualquer tempo Convenção Coletiva ou propor Dissídio Coletivo caso 
infrutíferas as negociações com a Entidade Econômica; 4o) Fixação da Taxa de Custeio 
Profissional aos integrantes da categoria Profissional para custeio e desenvolvimento 
social da Entidade Sindical, conforme Art. 3° dos Estatutos Sociais, Art 513 Letra “E” da 
CLT e inciso IV, do art. 8˚ da Constituição Federal; 5º) As decisões serão tomadas por 
escrutínio secreto; 6°) Assuntos Gerais.

Florianópolis, 27 de novembro de 2019
Anésio Schneider – Presidente

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 93/19
Objeto: contratação de empresas especializadas para o fornecimento de óleo diesel para os 
geradores do Hotel Sesc Cacupé e Pousada Rural de Lages.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 18/12/2019

Modalidade: Concorrência nº 96/19
Objeto: registro de preços para aquisição de carnes bovinas para as unidades do Sesc/
SC em Florianópolis (Hotel Sesc Cacupé, Prainha e Estreito), Palhoça, Tijucas e São João 
Batista.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 16/12/2019

Modalidade: Concorrência nº 97/19
Objeto: registro de preços para a aquisição de carnes bovinas para as unidades do Sesc/SC 
em Blumenau (Hotel Sesc Blumenau), Brusque, Joinville, Itajaí, Jaraguá do Sul, Balneário 
Camboriú e Rio do Sul.
Entrega das propostas: até as 14h do dia 18/12/2019

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
20 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2019

Contenção 
de gastos

Apesar do rombo 
menor, o órgão alerta que 
a necessidade de ajuste nas 
despesas continua. “Mesmo 
cumprindo o teto dos gastos, 
o governo central só voltará 
a ter resultado primário 
positivo em 2022 ou 2023. 
Assim, não há espaço algum 
para relaxar no ajuste fiscal, 
que exige, necessariamente, 
o cumprimento do teto dos 
gastos para evitar aumento da 
carga tributária”, afirma.

“Sem esse esforço do lado 
da despesa, a alternativa para 
o ajuste fiscal recairia em um 
aumento da carga tributária, 
que é uma alternativa 
contestada por este governo 
e pela sociedade brasileira, ou 
por uma retomada da inflação”, 
acrescenta o documento.

TESOURO NACIONAL

Déficit público 
pode chegar a 
R$ 80 bilhões

O setor público brasilei-
ro deve registrar um déficit de 
cerca de R$ 80 bilhões (1,1% do 
PIB) este ano, estima o Tesouro 
Nacional. O resultado, embora 
negativo, é melhor que o permi-
tido pela meta para 2019, que é 
um rombo de R$ 132 bilhões.

O ingresso de receitas ex-
traordinárias, como o bônus do 
megaleilão de petróleo realizado 
este mês, é um dos fatores que 
levará o governo brasileiro a re-
gistrar um resultado melhor das 
contas públicas do que o permi-
tido pela meta fiscal.

Também colaboram para este 
cenário o chamado “empoçamen-
to” de recursos (quando os minis-
térios têm o dinheiro para gastar 
com determinado projeto, mas o 
desembolso não pode ocorrer por 
algum entrave, como falta de li-
cenciamento ou falha de projeto), 
o atraso no ingresso de novos Es-
tados no Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) e o resultado melhor 
que o esperado das estatais.

“Esse resultado implicará, 
necessariamente, um resultado 
nominal melhor e um cresci-
mento menor da dívida pública”, 
diz o Tesouro, em sumário exe-
cutivo que acompanha a divul-
gação dos números das contas 
públicas de outubro.
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