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LOTE  15  -  Chapecó/SC.  Ba i r r o  E f ap i . Rua  Codo rnas , s /n º  ( l t .  102  da  qd . 2522-A ) . Te r r eno  c /  1 .430 ,82m² . Ma t r. 100 .968 
do  R I  l o ca l . Obs . : A  r esponsab i l i dade  de  even tua l  demarcação  f í s i ca  e  geo r re f e renc i amen to , bem como  da  desocupação  do 
imóve l , f i ca rá  po r  con ta  do  comprado r. Cons tam déb i t os  de  I PTU  penden tes  de  pagamen to . Os  déb i t os  ex i s t en tes  ( pa rce l as 
venc idas  e  a  vence r ) , deve rão  se r  apu rados  e  pagos  pe l o  a r r ema tan te , sem d i r e i t o  a  r eembo l so  ( va l o r  ap rox imado  de  R$ 
1 .630 ,00 ) . (AF ) . Lance  I n i c i a l :  R$  355 .000 ,00 .
LOTE  16  -  Chapecó/SC.  Ba i r r o  São  C r i s t ó vão . Rua  Marquês  de  O l i nda , n º  177E  ( l t .  04  da  qd . 751 ) , esqu ina  com a  Rua 
P res i den te  A r tu r  da  Cos ta  e  S i l v a . Lo teamen to  San to  An tôn i o  –  Fazenda  Camp ina  do  G regó r i o . Casa . Á reas  t o t a i s : t e r r. 
450 ,00m²  e  cons t r. 82 ,74m² . Ma t r. 18 .633  do  R I  l oca l . Obs . : Log radou ro  e  numeração  p red i a l  penden tes  de  ave rbação  no 
R I . Regu la r i z ação  e  enca rgos  pe ran te  os  ó rgãos  compe ten tes , co r r e rão  po r  con ta  do  comprado r. Cons ta  ação  o rd i ná r i a , 
p rocesso  n º  0305600-02 .2018 .8 .24 .0018 , em t r âm i t e  na  03 ª  Va ra  C í ve l  da  Comarca  de  Chapecó /SC . O  Vendedo r  r esponde 
pe l o  r esu l t ado  da  ação , de  aco rdo  com os  c r i t é r i o s  e  l im i t es  es tabe l ec i dos  nas  “Cond i ções  de  Venda  dos  Imóve i s ” cons tan tes 
do  ed i t a l . Cons tam déb i t os  de  I PTU  penden tes  de  pagamen to . Os  déb i t os  ex i s t en tes  ( pa rce l as  venc idas  e  a  vence r ) , deve rão 
se r  apu rados  e  pagos  pe l o  a r r ema tan te , sem d i r e i t o  a  r eembo l so  ( va l o r  ap rox imado  de  R$  1 .385 ,00 ) . Ocupada . (AF ) .  Lance 
I n i c i a l :  R$  190 .000 ,00 .  Pagamen to :  va l o r  do  a r r ema te  ma i s  com issão  de  5% ao  Le i l oe i r o .  Cond .  de  venda  nos  s i t e s :  banco .
b radesco / l e i l oes  e  www.sod resan to ro . com.b r .  E f e tua r  o  cadas t . p rév i o  no  s i t e  do  Le i l oe i r o ,  con fo rme  desc .  no  ed i t a l .  Dados 
e  va l o res ,  su j e i t o s  à  a l t e rações  a té  a  da ta  do  l e i l ão .  I n f . :  11  2464-6464  ou  a f@sod resan to ro . com.b r .

Pregão Eletrônico SRP n.º 44/BAFL/2019 – Republicação  - Ampla 
Participação

Seção Pública: 19/12/2019, às 09:00h, no sítio 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual também poderá ser obtido o 
Edital a partir de 06/12/2019. Maiores informações: (48) 3229-5071, de segunda 
a sexta-feira das 08:00 às 16:00 horas OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA BAFL.

Luiz dos Santos Alves Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

ENERGEN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ/MF nº 08.207.876/0001-15

NIRE: 4230004154-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DA ENERGEN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
1. Convocação:
Ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da ENERGEN 
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, que se realizará no dia 20 de dezembro de 2019, às 09:00 horas, na 
sede da Companhia, situada na Av. Prefeito Osmar Cunha, 416, 10º andar, Centro, CEP 88015-100, na 
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
2. Ordem do Dia
Itens Deliberativos:
I. Aprovar o orçamento da Companhia para o ano de 2020;
II. Aprovar despesas com partes relacionadas para o ano de 2020;
III. Estabelecer que caso aprovado o item I acima, ficarão autorizadas as contratações previstas no 
orçamento, não sendo necessária a convocação de nova Assembleia Geral para deliberar sobre os 
mesmos.
IV. Aprovar Contratação acima do limite de alçada da Diretoria:
a) Contratada: a ser definida após finalização de processo de tomada de preços; Objeto: Substituição do 
gerador da turbina 14 no Parque Eólico Barra dos Coqueiros/SE. Turbina modelo SL 1500/82, fabricante 
Sinovel, diâmetro do rotor de 82,9 metros e altura do hub de 100 metros; Valor estimado: R$ 500.000,00.
V. Aprovação da alteração do endereço da sede social da Companhia. 
VI. Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Os documentos correspondentes a Ordem do Dia acima, estão disponíveis aos Acionistas na Sede da Companhia.

Florianópolis, 03 de dezembro de 2019.

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 0071/DC/2019 - Menor preço 
por lote. Objeto: Contratação de serviços de licenciamento de uso de programas 
para computador na modalidade serviço (SaaS - Software as a Service) para o 
monitoramento, previsão e gestão de eventos hidrológicos críticos, que irá incluir 
três sistemas automatizados e comunicáveis entre si, sendo eles: sistema de 
Assimilação de dados meteorológicos, modelagem Hidrológica e Plataforma 
de visualização dos resultados. Grupo Classe (02-19). Início da entrega de 
propostas: às 14:00 horas do dia 09/12/2019. Fim da entrega de propostas: 
às 13:30 horas do dia 19/12/2019. Abertura da sessão: a partir das 13:45 
horas do dia 19/12/2019. 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 gelic@defesacivil.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Avenida 
Ivo Silveira, nº 2320, CEP 88085-001, Bairro Capoeiras, Florianópolis/SC, no 
horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SDC 4533/2019.  
Protocolo CIG SGP-e: SDC 4798/2019. 

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial nº 0076/DC/2019 para Registro 
de Preços - Menor preço por Lote. Objeto: Aquisição de Itens  de  Assistência 
Humanitária (cumeeira,  telha de fibrocimento, prego e parafuso) - DC-SC, 
(Grupo-Classe  45-05, 47-03, 58-06). Entrega dos Envelopes: até às 13h30min 
do dia 19/12/2019. Abertura da Sessão: às 14:00 horas do dia 19/12/2019. 
Local: Informações: Avenida Ivo Silveira, nº 2.320, Capoeiras, Cep: 88085-001, 
Florianópolis - SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. Fone: (048) 3664-
7014 -. Site:http://portaldecompras.sc.gov.br/. email: gelic@defesacivil.sc.gov.br. 
Processo: SDC 4784/2019 CIG: SDC 4968/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 2871/2019 – Menor Preço em regime de empreitada 
por preço unitário. Objeto: Contratação de obra p/ execução do Projeto Preventivo 
de Incêndio p/ o Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG). Abertura da sessão: 
10/01/2020 ás 13hs30min. O Edital está disponível no site www.portaldecompras.
sc.gov.br. Informações serão prestadas pelo e-mail editais@saude.sc.gov.br, 
ou no endereço Rua Esteves Júnior, 160 - Edifício Halley - 2 º andar - Centro - 
Florianópolis – SC, em dias úteis. (CIG) SES 141130/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2996/2019. Objeto: Aquisição de óleo diesel p/ uso industrial 
p/ as Unidades da SES. Abertura da sessão: 08/01/2020 ás 8h15min. No site 
www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações. 
(CIG) SES 146580/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3012/2019. Objeto: Aquisição de seringas e agulhas p/ a 
Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE). Abertura da sessão: 23/01/2020 ás 
13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas 
as comunicações. (CIG) SES 146589/2019.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3018/2019. Objeto: Contratação de Serviços de Preparo e  
Transporte  de  Misturas  Nutritivas  Parenterais p/ o Hospital Infantil Joana de Gusmão 
(HIJG). Abertura da sessão: 31/01/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br 
encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 146596/2019.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 886/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, 
tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa para execução 
de pavimentação da Estrada Bento Manoel Ferreira – Ratones - Florianópolis/
SC. O limite para a entrega dos envelopes será até às 13h50min do dia 08/01/2020. 
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.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 842/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, 
para atender os serviços da Diretoria de Proteção Social Especial. Dia 18 de dezembro de 
2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
AUTARQUIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL

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

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 883/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 reforma 
da pavimentação do piso das áreas de manutenção da frota da COMCAP, situadas na 
Rua 14 de Julho, 375, Estreito – Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes 
será até às 16h20min do dia 07/01/2020. A reunião de abertura dos envelopes será no 
mesmo dia, às 16h30min, 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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 630/2019 – Proc. Adm. 11.551/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL 
HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, COM PREÇO MENSAL POR USUÁRIO INSCRITO 
E COPARTICIPAÇÃO DE 50% EM CONSULTAS, EXAMES E TERAPIAS, REGISTRADO 
NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS), COM ATENDIMENTO 
E COBERTURA NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, COMPREENDIDOS OS 
MUNICÍPIOS DE ÁGUAS MORNAS, ALFREDO WAGNER, ANGELINA, ANITÁPOLIS, 
ANTÔNIO CARLOS, BIGUAÇU, CANELINHA, FLORIANÓPOLIS, GAROPABA, 
GOVERNADOR CELSO RAMOS, LEOBERTO LEAL, MAJOR GERCINO, NOVA TRENTO, 
PALHOÇA, PAULO LOPES, RANCHO QUEIMADO, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SÃO 
BONIFÁCIO, SÃO JOÃO BATISTA, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO DE ALC NTARA E TIJUCAS, 
UTILIZANDO-SE DE PROFISSIONAIS, CLÍNICAS, HOSPITAIS E LABORATÓRIOS 
PRÓPRIOS, CONTRATADOS OU REFERENCIADOS, SOB FORMA DE PLANO PRIVADO DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ/
SC. Data e período de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação: dia 18/12/2019 
às 14h00min. Sessão de abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 18/12/2019 
às 14h30min. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor 
de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002 ou (48) 3381-0445.

PREGÃO PRESENCIAL 170/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO - Comarca - Capital / 3ª Vara Cível - Rua Gustavo Richard, 434, Fórum, Centro - CEP 
88010-290, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.civel3@tjsc.jus.br - Juiz de Direito: Humberto Goulart da Silveira - Genérico: Alvir Ro-
drigues de Almeida Júnior - EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS - Procedimento Comum n. 0306739-
08.2017.8.24.0023 - Autor: Gerhard Schweitzer / Réu: Jairo Buchor e outro / Citando(a)(s): JAIRO BUCHOR, brasileiro(a), Casado, Aposentado, 
RG 2034322327, CPF 270.310.800-10, Rua A2, 119, Cohab, CEP 92500-000, Guaíba – RS - ZILMARI VARGAS BUCHOR, brasileiro(a), Casada, 
do Lar, RG 40305483-57, CPF 411.428.880-53, Rod. Tertuliano Brito Xavier, 3150, 401 B, Canasvieiras, CEP 88054-601, 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-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), 18 de janeiro de 2019. Humberto Goulart da Silveira - Juiz de Direito - Código de Normas da Corregedoria-Geral 
da Justiça - Art. 212 - DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, “a”. Este documento é cópia do original, 
assinado digitalmente por HUMBERTO GOULART DA SILVEIRA, liberado nos autos em 21/01/2019 às 16:58. Para conferir o original, acesse 
o site https://esaj.tjsc.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0306739-08.2017.8.24.0023 e código 133D0173.

Resgate-SC Atendimento Pré-Hospitalar Ltda.
CNPJ/ME nº 11.083.255/0001-81 – NIRE 422.04522883

Edital de Convocação – Assembleia de Sócios
Convoca todos os seus sócios para participarem da Assembleia de Sócios a realizar-se no dia 16 de dezembro de 2019 
(segunda-feira), na sede da empresa, na Rua Higino Aguiar, 65, Joinville-SC às 08:00 horas em primeira convocação com no 
mínimo ¾ dos sócios e, às 09:00 horas, em segunda convocação com qualquer número de presentes, para tratar da seguinte 
ordem do dia: a) Avaliação e deliberação sobre pedido de ingresso de sócios; b) Avaliação e deliberação sobre pedido de retirada 
de sócios; c) Alteração e consolidação do Contrato Social; d) Alteração do Capital Social; e) Outros assuntos de interesse da 
sociedade. Joinville (SC), 05 de dezembro de 2019. Bruno Cardoso Barbosa – Administrador.  (06, 09 e 10/12/2019)

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
16 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2019

VIDAL RAMOS

Polícia está 
sem pistas 
de ladrões

Os criminosos que na quarta-
feira assaltaram dois bancos em 
Vidal Ramos continuam foragi-
dos. A Polícia Militar suspeita que 
o grupo que levou terror à peque-
na cidade do Alto Vale do Itajaí  
seja formado por quatro pessoas. 
De acordo com o 2º tenente da PM 
Arno Senem os assaltantes ainda 
não foram identificados. As ima-
gens das câmeras de segurança do 
banco e da cooperativa de crédi-
to são inconclusivas na avaliação 
dos investigadores, uma vez que 
os assaltantes estavam todos com 
os rostos cobertos, apenas com os 
olhos aparecendo.

Senem ainda afirmou que o 
roubo foi bem planejado e que 
os assaltantes conheciam muito 
bem a região. Por ser uma região 
íngrime e com muitos morros, 
existem diversos acessos que fo-
ram utilizados pelos suspeitos. “É 
como se eles tivessem evaporado. 
Perguntamos para moradores e 
pessoas, e ninguém viu eles, nem 
sinal”, afirmou o 2º tenente.

A PM ainda afirmou que as 
primeiras 24 horas após a ocor-
rência são determinantes para 
as buscas. Como não foi possí-
vel localizar os suspeitos neste 
período, as investigações agora 
devem ficar à cargo da Polícia 
Civil. As buscas e o cerco em 
toda a região seguem. A Polícia 
Militar pede para que qualquer 
informação dos suspeitos seja 
imediatamente repassada.

Queimaduras
Uma mulher de 27 anos sofreu 
queimaduras em 75% do corpo 
ao sofrer uma descarga elétrica. 
A acidente ocorreu em Chapecó 
na tarde de ontem. Segundo os 
Bombeiros, a mulher recebeu 
a descarga quando manuseava 
uma barra de metal usada 
em cortinas num prédio no 
Centro do município e tocou 
com a arte na rede externa, 
tendo as roupas incendiadas. 
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