
Pregão Eletrônico n.º 33/BAFL/2019 - Alteração
Seção Pública: 05/12/2019, às 09:00h, no sítio 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual também poderá 
ser obtido o Edital a partir de 25/11/2019. Maiores informações: 
(48) 3229-5071, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 16:00 horas 
OBJETO: INFORMATIZAÇÃO LABORATORIAL

Luiz dos Santos Alves Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Pregão Eletrônico SRP n.º 30/BAFL/2019
Seção Pública: 10/12/2019, às 09:00h, no sítio 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual também poderá ser obtido 
o Edital a partir de 28/11/2019. Maiores informações: (48) 3229-5071, de 
segunda a sexta-feira das 08:00 às 16:00 horas OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS.

Luiz dos Santos Alves Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

 AVISO

A CEDRO ENGENHARIA informa a comunidade 

de Forquilhas, São José/SC, que realizará 

detonação de rocha nesta quinta-feira, dia 

28/11/2019 entre 16:00 e 17:00 horas na área 

de lavra da empresa. Dúvidas entrar em contato 

pelo telefone (48) 3029-3600.

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0176/2019 - menor preço por lote.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS - REGISTRO DE PREÇO. Início da entrega 
de propostas: às 08:00 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 http://
www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas 
através do e-mail licita@pm.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Avenida Rio 
Branco, nº 1064, CEP 88015-204, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário 
das 13:00 às 19:00, em dias úteis. Processo SGP-e: PMSC 57281/2019.  
Protocolo CIG SGP-e: PMSC 69235/2019.

TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2019 – 
SED 18536/2016. CIG: 26197/2019.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições Legais 
e em conformidade com a Lei n.º 8.666/93, CONSIDERANDO a comunicação da 
Diretoria de Administração Financeira/Gerência de Tecnologia e Informação pela 
necessidade de retificação da especificação dos itens 16 e 17. DECIDE: REVOGAR 
os itens16 PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) e 17 
PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) do Processo 
Licitatório registrado sob o n.º SED 18536/2019, do Pregão Eletrônico n.º 210/2019, 
que tem como objeto a seleção de proposta OBJETIVANDO O REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e 
acessórios de informática, a fim atender a Secretaria de Estado da Educação, 
Gerências Regionais de Educação, Coordenadorias Regionais de Educação, 
Núcleos de Tecnologia Educacional, Centros de Educação Profissional, Centros 
de Educação de Jovens e Adultos, Unidades Escolares e Salas de Recursos 
Multifuncionais da Rede Pública Estadual de Santa Catarina. 

Florianópolis, 27 de novembrol de 2019.
Natalino Uggioni

Secretário de Estado de Educação

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

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, a pedido 
da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 179.642, que INTIMA o sr. Maikel 
dos Santos, inscrito no CPF n° 725.120.831-87, a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 878770134565 registradas sob o n° R-7 da matrícula n° 90.647 
deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente a compra do imóvel situado 
na rua Henrique José da Silva, n° 530, Apartamento 101, Bloco 12, Vaga de Estacionamento 
descoberta vinculada n° 177, Condomínio Parque Flores do Oriente, Aririú, Palhoça/SC. 
Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 25/11/2019, correspondia a R$ 7.857,35 
(sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco 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. Lembro-vos 
que poderá também proceder ao pagamento junto a credora. Fica Vossa Senhoria cientificado 
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, garante o direito de consolidação 
da propriedade 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 25 de novembro de 2019
O OFICIAL

 NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E NEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 05.337.875/0001-05 - NIRE 42.3.0003781-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E 
NEGÓCIOS S.A. (“Companhia”) convocados para, na forma do seu estatuto social, reunirem-se 
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 06 de dezembro de 2019, às 11:00 
horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Patrício Farias, 131, sala 201, Bairro ltacorubi, 
CEP 88034-132, Florianópolis/SC, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração 
do objeto social da Companhia; (ii) encerramento de uma das filiais da Companhia, localizada na 
cidade de Palhoça, Santa Catarina, na Rodovia BR 101, Km 214, nº 1700, galpão 03, módulo 02; 
e (iii) atribuição de objeto social destacado às filiais remanescentes da Companhia.
A Assembleia será instalada com a presença de acionistas representando, no mínimo, ¼ 
(um quarto) do capital votante da Companhia, nos termos do artigo 125 da Lei 6.404/76. Os 
instrumentos de mandato para representação dos acionistas na Assembleia deverão ser 
apresentados quando da assinatura do Livro de Presença de Acionistas. 

Florianópolis, 25 de novembro de 2019.
Carlos Eduardo José Monguilhott

Diretor-Presidente

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 1.452,00.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 865/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de 
Preços, tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa para execução 
da pavimentação e drenagem da Servidão Rocha - Campeche - Florianópolis/SC. O 
limite para a entrega dos envelopes será até às 15h20min do dia 16/12/2019. A reunião 
de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 15h30min, 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.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 864/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de 
Preços, tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada, 
com fornecimento de material, para a implantação do Módulo de Apoio às atividades 
de limpeza urbana do Centro da Cidade, situado na Avenida Paulo Fontes (ao lado da 
estação elevatória da CASAN – Centro, Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos 
envelopes será até às 16h50min do dia 16/12/2019. A reunião de abertura dos envelopes 
será no mesmo dia, às 17h, 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.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 850/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de Preços, 
tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa para recuperação 
e implantação de escadarias, rampas, muro, guarda corpo e drenagem em várias 
comunidades do Maciço do Morro da Cruz. O limite para a entrega dos envelopes será 
até às 13h50min do dia 16/12/2019. 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.

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

de Previsão Orçamentária 2020
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarina, conforme disposições estatutárias e legais,
convoca seus associados para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2019 
(segunda-feira), na sede da entidade (Avenida Mauro Ramos, 1624, Sala 207 - Centro - Florianópolis/
SC), às 18h30 em primeira convocação, e não havendo quorum, às 19 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, para debate e deliberação sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1 – Previsão Orçamentária para o Exercício de 2020;
2 – Outros assuntos.

Florianópolis, 27 de novembro de 2019.
Aderbal João da Rosa Filho

Presidente

Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina
Av. Mauro Ramos, 1.624 - Sala 207 - Centro
CEP 88020-302 Florianópolis - SC
Tel.: (48) 3228.2500 Fax: (48) 3228.5908
www.sjsc.org.br - diretoria@sjsc.org.br

Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina
Av. Mauro Ramos, 1.624 - Sala 207 - Centro

CEP 88020-302 Florianópolis - SC
Tel.: (48) 3228.2500 Fax: (48) 3228.5908
www.sjsc.org.br - diretoria@sjsc.org.br

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de 
Santa Catarina, conforme disposições 
estatutárias e legais, convoca seus associados 
para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no 
dia 30 de novembro de 2017 (sexta-feira), na 
sede da entidade, localizada na Avenida Mauro 
Ramos, 1624, Sala 207, no Centro de 
Flor ianópol is,  às 18h30 em pr imeira 
convocação, e às 19 horas, em segunda 
convocação com qualquer número de 
presentes, para debate e deliberação sobre a 
seguinte

ORDEM DO DIA

1 – Previsão Orçamentária para o Exercício de 
2019;

2 – Outros assuntos.

Florianópolis, 28 de novembro de 2018.

Aderbal João da Rosa Filho

Presidente

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária
de Previsão Orçamentária 2019

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
24 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2019

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Polícia Civil 
prende 68 em 
Santa Catarina

A Polícia Civil de Santa Ca-
taria realizou a operação Marias, 
em combate à violência do-
méstica ontem. Até as 19h, fo-
ram cumpridos 61 mandados de 
prisão, além de outras sete em 
flagrante, somando 68 pessoas 
detidas.

Além disso, foram cum-
pridos 24 mandados de bus-
ca e apreensão e 1.218 medidas 
protetivas foram fiscalizadas. 
A operação tem caráter nacio-
nal em parceria com o CONCPC 
(Conselho Nacional dos Chefes 
de Polícia) e está sendo realiza-
da em outros Estados do Brasil.

Foram mobilizados mais de 
350 policiais civis em todas as 
30 Delegacias Regionais. O tra-
balho visa frear os índices de 
violência doméstica no Estado, 
em especial o feminicídio. O 
objetivo é realizar ações que ex-
traiam dos agressores qualquer 
sentimento de impunidade.

As prisões são preventivas, 
de sentença definitiva deter-
minadas pela Justiça ou em 
flagrante. Os motivos das pri-
sões são crimes como violência 
sexual, estupro de vulnerável, 
ameaça, lesão corporal, des-
cumprimento de medida pro-
tetiva e posse irregular de arma 
de fogo.

O nome “Marias” faz refe-
rência à Maria da Penha Maia 
Fernandes, vítima emblemá-
tica de violência doméstica. 
Uma referência na luta em de-
fesa dos direitos das mulheres 
e cujo nome é emprestado à lei 
“Maria da Penha”. Além dis-
so ferramenta fundamental no 
combate à violência doméstica 
de familiar.
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