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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
DIRETORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP174-2019-PMB
Objeto: Contratação de empresa para pavimentação asfáltica e drenagem 
pluvial da Rua 13 de Maio, Bairro Prado, Município de Biguaçu/SC, de 
acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro e projetos, parte integrante deste edital.
Entrega dos Envelopes de Documentação e proposta de Preços: até às 
13:45hs do dia 27/01/2020, na Sala de Licitação da PMB.
Abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: às 14:00h 
do dia 27/01/2020, na Sala de Licitação da PMB.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site da PMB:  
htt://biguaçu.atende.net
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 30944000.

Biguaçu, 06 de dezembro de 2019.
RAMON WOLLINGER - PREFEITO MUNICIPAL   

 

A Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste – FUNDESTE mantenedora da 

Universidade Comunitária Da Região De Chapecó – UNOCHAPECÓ, situada na Servidão Anjo 

da Guarda, nº 295-D, Bairro Efapi, CEP: 89.809-900 no Município de Chapecó, através do 

convênio nº 2016TN002134 firmado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública com 

a interveniência do Instituto Geral de Perícias – IGP torna público, para eventual reclamação 

do corpo por familiares, o recebimento de um cadáver, destinado a estudos acadêmicos, 

identificado como ERALDO MIGUEL SAMPAIO, sexo masculino, com data de nascimento no 

dia 29 de setembro de 1976 e data do óbito em 08 de agosto de 2019, na BR 101, KM 238 no 

município de Palhoça – SC conforme declaração de óbito nº 28523131-6.

COMUNICADO

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
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 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2949/2019. Objeto: Aquisição de insumos p/ os municípios 
do Estado de Santa Catarina. Abertura da sessão: 09/01/2020 ás 8h15min. No site 
www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações. 
(CIG) SES 144393/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0238/2019 - menor preço por lote.
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORRAGEM PARA O PLANTEL DE EQUINOS DA PMSC - 
ANO 2020. Início da entrega de propostas: às 08:00 horas do dia 10/12/2019. Fim da 
entrega de propostas: às 09:00 horas do dia 20/12/2019. Abertura da sessão: a partir 
das 09:00 horas do dia 20/12/2019. 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: PMSC 59963/2019. CIG: PMSC 75430/2019.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA 
COMARCA DE SÃO JOÃO BATISTA 
WALDIR FELICIANO GOEDERT
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS
e-mail: crisaoioaobatistagmaii.com — Fone/Fax (48) 3265-1291
Rua Padre Januário, 11 - CEP 88240-00 - Centro - São João Batista - Santa Catarina 

EDITAL DE INTIMACÃO 
WALDIR FELICIANO GOEDERT, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO 
JOÃO BATISTA, ESTADO DE SANTA CATARINA, e segundo as atribuições conferidas pelo Art.26, na 
forma da lei n° 9.514/97, bem como em virtudes de requerimento da CREDORA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF – CNPJ n° 00.260.305/0001-04, pertinente ao Contrato nº 844440767850 –registrado 
sob a matrícula nº 17.271 em data de 31/10/2014, neste Ofício, referente ao imóvel um apartamento 
nº 101 – Ed. Liberdade, localizado na R. Marcolino Duarte, Município e Comarca de São João Batista-
SC. Faz público, para intimação do devedor fiduciante: ROSANE CAVALHEIRO DA SILVA, CPF nº 496 
371 180-04, brasileira, solteira, cozinheira, residente e domiciliada na R. Waldemiro Mafessoli,, 05, São 
João Batista-SC , a fim de que satisfaça as obrigações contratuais em débito das parcelas vencidas até 
a presente data, do financiamento concedido no valor total de R$ 104.800,00 os quais, se somarão as 
parcelas vencidas e despesas de cobranças e intimações no momento do efetivo pagamento. O presente 
edital será publicado por três (03) consecutivos, ciente o intimado que o prazo  para purgação da mora 
é de quinze (15) dias, contado a partir da ultima publicação, onde deverá efetuar a purga neste Oficio 
de Registro de Imóveis, no endereço acima mencionado, ou na Agência da Caixa Econômica Federal – 
CEF. Nesta oportunidade, ficam Vossa Senhoria cientificada de que o não cumprimento da referida 
obrigações no prazo estipulado, garantem o direito da Consolidação de Propriedade sobre o imóvel acima 
mencionado em favor da CREDORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. O presente edital decorre da 
não localização do devedor para entrega de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados.  
São João Batista, 6 de dezembro de 2019. OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
DIRETORIA DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 913/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa para o fornecimento de GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS MENOS PERECÍVEIS (fórmula infantil de seguimento). Dia 19 de dezembro 
de 2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

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

REGIÃO NOTÍCIAS DO DIA
18 FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2019

A Beer Week, um dos 
maiores festivais de cerve-
ja artesanal da Grande Flo-
rianópolis, organizado pela 
União Cervejeira com apoio 
do Grupo ND, levou milhares 
de pessoas ao bolsão da ave-
nida Beira-Mar de São José 
no fim de semana. Quem 
passou pelo local pôde ex-
perimentar cervejas produ-
zidas por empresas da região 

e também aproveitou uma 
programação especial com 
shows gratuitos. Ontem, 
subiram ao palco as bandas 
Los Desterros, Dazaranha e 
Dezadose.

“São 11 cervejarias, mais 
de 50 estilos de cerveja dife-
rentes todos fabricados aqui 
na Grande Florianópolis. O 
objetivo é apresentar as cer-
vejas de qualidade da região 

ANDERSON COELHO/ND

Helen e Felipe 
aprovaram as 
cervejas e as 
variedades 
disponíveis

BEER WEEK

Fim de semana de muita 
cerveja e música em São José

para o público e trazer mais 
pessoas para a cerveja arte-
sanal”, disseu Erimar Dreh-
mer, da União Cervejeira, 
responsável pela organização 
do evento. O festival tam-
bém contou com uma praça 
de food trucks com cardápios 
variados e espaço kids.

VÁRIOS RÓTULOS 

Esta foi a primeira vez que 
o casal Felipe Nunes, 33 anos, 
e Helen Câmara, 35, compa-
receu ao evento. “Eu gosto 
bastante de cerveja artesanal 
e o evento está muito ani-
mado. Gostei das apresen-
tações musicais também”, 
contou Helen. O que chamou 
a atenção de Felipe foi a di-
versidade: “Gostei bastan-
te da variedade de cervejas. 
Aproveitei para experimentar 
algumas novas”.

Carlos Pedro Gomes, 44, 
tem um blog sobre cerveja 
artesanal e já é frequenta-
dor assíduo dos eventos da 
União Cervejeira. Para ele, “é 
quase que uma obrigação es-
tar presente. E é bom curtir 
a música, aproveitar com os 
amigos, fazer meu network, 
fora beber”.
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