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

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 51/2019-FMS.

OBJETO: Contratação de empresa para realização de sessões de 
fisioterapia.
O edital encontra-se aberto aos interessados devendo os mesmos 
apresentar a documentação para habilitação e proposta, a partir do dia 
02/12/2019 até 20/01/2020.
Recebido os envelopes, a Comissão analisará a documentação na Sala 
de Licitações da PMB. Local para obtenção do edital: site da PMB: bigua.
atende.net, ou no Setor de Licitação da PMB.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8022.

Biguaçu 29 de novembro de 2019.
RAMON WOLLINGER

PREFEITO MUNICIPAL

LÚCIO UBIALLI, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCESC sob o n.º AARC/030, com 
endereço profissional na Avenida Luiz Lazzarin, n.º 2.300, Sto. Antônio, Criciúma/SC, devidamente 
autorizado pelo comitente BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 
– BRDE, instituição financeira pública, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Uruguai, n.º 155 – 4º 
andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 92.816.560/0001-37, torna público que realizará leilão público 
de veículos de propriedade do BRDE (leilão n.º 2019/002), na modalidade eletrônica, pelo critério 
de maior oferta, nos termos da lei, do Regulamento de Licitações do BRDE (www.brde.com.br), e 
conforme condições do Edital, cuja íntegra pode ser acessada pelo site www.centralsuldeleiloes.com.
br. O leilão terá início no dia 18/11/2019, às 14:00h, com encerramento no dia 18/12/2019, às 14:00h. 
Bens: 01) Automóvel marca Renault, modelo Duster Dynamique, 2L, Flex, 5P/142CV, ano 2015, 
modelo 2016, cor branca, placa QHN 2855, chassi n.º 93YHSRC46GJ893722, Renavam 1057620391, 
com aproximadamente 104.774Km. Local para vistoria: Rua São José Operário, n.º 261, bairro 
Areias, em São José/SC. Lance Mínimo: R$ 39.150,00 (trinta e nove mil, cento e cinquenta reais).. 
Demais esclarecimentos, bem como cópia integral do edital com relação completa dos bens, poderão 
ser solicitados diretamente pelo site www.centralsuldeleiloes.com.br, ou pelo fone: (48) 3437-6115.  
A vistoria dos bens poderá ser previamente agendada com o Leiloeiro.

O BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE, inscrito no CNPJ/MF n.º 
92.816.560/0001-37, torna público que realizará, por meio do Leiloeiro Público Oficial, LÚCIO UBIALLI 
(JUCESC/AARC030), leilão público de imóveis de “não uso”, de propriedade do BRDE, na modalidade 
eletrônica, a ser realizado no site WWW.CENTRALSULDELEILOES.COM.BR. O leilão terá início dia 
13/12/2019, às 14:00, e encerramento dia 13/02/2020, às 14:00h. Bens: 01) Apartamento no Centro 
de Balneário Camboriú/SC, no Ed. Diplomata, à Av. Atlântica, 1080, nº 801, esquina com Rua 1.301, 
com 209,16 m², e vagas de garagem nº 29 e 30, com 29,10 m². Matriculado sob o nº 23.146, do 1º 
ORI de Balneário Camboriú. Ônus: nada consta. Lance Mínimo: R$ 1.606.500,00. 02) Terreno urbano 
com edificação industrial, desocupado, em Fraiburgo/SC, lote n.º 0001-002, quadra 21, na Rua Osvaldo 
Cruz, Centro, com área de 16.254,82m², matriculado sob o n.º 12.225, do ORI de Fraiburgo/SC. Ônus: 
constantes do edital 2019/003. Lance Mínimo: R$ 4.400.000,00. 03) Sala comercial nº 609, desocupada, 
no Ed. Comercial Atlantis Trade Center, Avenida João Sacavem, nº 571, Centro, Navegantes – SC, 
com 58,47m², matricula nº 10.563 do ORI de Navegantes – SC e Garagem nº 42 no mesmo edifício, 
com 11,52 m², matricula nº 10.680, do ORI de Navegantes/ SC. Ônus: nada consta. Lance Mínimo: R$ 
229.500,00.  04) Terreno com área de 330.877,50m², em Joinville/SC, com frente para Estrada Anaburgo, 
matriculado sob o nº 27.054, no 1º ORI de Joinville. Ônus: nada consta. Lance Mínimo: R$ 1.674.500,00. 
Demais esclarecimentos, bem como cópia integral do edital com relação completa dos bens, pode-
rão ser solicitados diretamente pelo site www.centralsuldeleiloes.com.br, ou pelo fone: (48) 3437-6115.  
A vistoria dos bens poderá ser previamente agendada com o Leiloeiro.

 Florianópolis, 28 de novembro de 2019

A Sra. KELLY CRISTINA SANT ANA PINHEIRO

CARTA DE CONVOCAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO
       Tendo V.Sa. deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 24/10/2019 sem apresentar qualquer 
justificativa, vimos pela presente cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, 
que lhe fica consignado o prazo de 5 dias, a contar do recebimento desta, para que reinicie ou 
justifique, devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. Caso contrário, 
consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sa. demitido por abandono de 
emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis do Trabalho.

Sem mais,
JOSIANE BATISTA MAGALHAES

CNPJ: 17.688.525/0001-64

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2944/2019. Objeto: Aquisição de órteses, próteses e 
materiais especiais p/ as Unidades da SES. Abertura da sessão: 24/01/2020 ás 
8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as 
comunicações. (CIG) SES 143226/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2947/2019. Objeto: Aquisição de gás GLP p/ as Unidades 
da SES. Abertura da sessão: 24/01/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br 
encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 143201/2019.

 LE MONDE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - CNPJ Nº 04.429.608/0001-97 - NIRE Nº 42202982135
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS. Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 14 horas, 
reuniram-se, em Florianópolis/SC, na Rua Cristóvão Nunes Pires, n.º 110, Sala 201, Centro, CEP: 88.010-120, 
os senhores NELSON FUCHTER FILHO, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, nascido 
em 4 de julho de 1973, natural de Tubarão, SC, advogado e administrador de empresa, inscrito no CPF sob o 
n.º 764.347.889-91, portador da Carteira de Identidade n.º 2.386.572-5, expedida pela SSP/SC, com endereço 
comercial na Rua Cristóvão Nunes Pires, n.º 110, 2º andar, Edifício Hoepcke Blue Center, Centro, Florianópolis, 
SC, CEP: 88.010-120; FERNANDO NUNES FUCHTER, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, 
nascido em 18 de março de 1977, natural de Tubarão, SC, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 018.015.269-
66, portador da Carteira de Identidade n.º 3.028.876, expedida pela SSP/SC, com endereço comercial na Rua 
Cristóvão Nunes Pires, n.º 110, 2º andar, Edifício Hoepcke Blue Center, Centro, Florianópolis, SC, CEP: 88.010-
120; e RODRIGO NUNES FUCHTER, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, nascido em 3 
de janeiro de 1981, natural de Tubarão, SC, administrador de empresa, inscrito no CPF sob o n.º 003.832.079-
75, portador da Carteira de Identidade n.º 3.026.073, expedida pela SSP/SC, com endereço comercial na Rua 
Cristóvão Nunes Pires, n.º 110, 2º andar, Edifício Hoepcke Blue Center, Centro, Florianópolis, SC, CEP: 88.010-
120, sócios representantes da totalidade do capital social da sociedade limitada “LE MONDE COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA.”, com sede em Florianópolis, SC, na Rua Cristóvão Nunes Pires, n.º 110, Sala 201, Centro, 
CEP: 88.010-120, conforme contrato social arquivado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o 
NIRE n.º 42202982135, em 25 de abril de 2001, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.429.608/0001-97, que compareceram 
a presente independente de convocação, nos termos do artigo 1.072, §2°, da Lei 10.406/2002. Foi aclamado 
presidente da Assembleia o Sr. NELSON FUCHTER FILHO que, por sua vez, convidou a mim, Sr. FERNANDO 
NUNES FUCHTER, para secretariar. Formada assim a mesa dos trabalhos, o Sr. Presidente abriu a sessão e, 
de acordo com a ordem do dia, expôs aos presentes que a reunião tem por objetivo deliberar acerca da redução 
de capital social da empresa. Na oportunidade, restou deliberada a redução de capital social por considerá-lo 
excessivo em relação ao objeto da sociedade. O capital social fica reduzido para R$ 4.350.000,00 (quatro milhões, 
trezentos e cinquenta mil reais). A redução de R$ 7.589.970,00 (sete milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, 
novecentos e setenta reais) é proveniente da transferência deste montante, em Moeda Corrente Nacional, aos 
sócios NELSON FUCHTER FILHO, FERNANDO NUNES FUCHTER e RODRIGO NUNES FUCHTER, de forma 
proporcional a participação no capital social, ou seja, do valor de R$ 2.529.990,00 (dois milhões, quinhentos e 
vinte e nove mil e novecentos e noventa reais) para cada. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata em 01 (uma) via, a qual, depois de lida, foi aprovada em 
todos os seus termos, tendo sido assinada por todos os presentes. NELSON FUCHTER FILHO – Presidente. 
FERNANDO NUNES FUCHTER Secretário. RODRIGO NUNES FUCHTER

EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 67/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

OBJETO: FAZ-SE NECESSÁRIA A ABERTURA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO 
DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULT NEO DE USUÁRIOS, E QUE 
ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS 
CORRELATOS DESCRITOS NESTE EDITAL E EM SEU ANEXO I.TIPO DE JULGAMENTO: MENOR 
PREÇO GLOBAL.REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob 
a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Iniciará às 09:00 horas do dia 13 de dezembro de 2019, no setor de licitações da 
Prefeitura Municipal de Major Gercino. INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos poderão ser obtidos 
através do telefone: (48)3273-1258, solicitar por e-mail e/ou retirar do edital através da página do 
município www.majorgercino.sc.gov.br ou e-mail licitações@majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 28 de novembro de 2019.
Valmor Pedro Kammers

Prefeito Municipal de Major Gercino.

PUBLICAÇÃO LEGAL
AÇÃO DA PM SOB INVESTIGAÇÃO

Tumulto causa morte de 
nove pessoas em baile funk

 Polícia Civil e a Ouvido-
ria das Polícias do Estado de 
São Paulo informaram que vão 
apurar as circunstâncias da 
ação da Polícia Militar durante 
um baile funk na comunidade 
de Paraisópolis na madrugada 
de ontem. Nove pessoas mor-
reram pisoteadas. 

“Foi uma ação desastrosa 
da Polícia Militar porque gerou 
tumulto e mortes na comu-
nidade de Paraisópolis, com 
a repressão ao baile funk. To-
das as circunstâncias precisam 
ser apuradas, se de fato hou-
ve uma perseguição policial 
contra suspeitos ou se isso foi 
inventado como um álibi dos 
policiais”, afirmou o advogado 
Ariel de Castro Alves, membro 
do Conselho Estadual de Direi-
tos Humanos (Condepe).

Segundo a versão ofi-

cial, policiais militares 
perseguiam dois suspeitos 
em uma motocicleta quan-
do entraram no local onde 
ocorria a festa, com cerca 
de 5 mil pessoas. Por volta 
das cinco horas da manhã, 
passou pelo local uma outra 
moto com dois suspeitos, 
que dispararam contra os 
agentes de segurança e fugi-
ram em direção a Paraisópo-
lis. Os policiais, então, per-
seguiram a dupla, de acordo 
com o registro policial.

Ao chegar à comunidade, 
os policiais afirmam que teve 
início o tumulto e os suspei-
tos se esconderam na mul-
tidão. Isso causou pânico e 
fez com que participantes da 
festa tropeçassem. As vítimas 
são uma mulher, sete homens 
e um adolescente de 14 anos.

As circunstâncias 
precisam ser 
apuradas, se de 
fato houve uma 
perseguição policial 
contra suspeitos 
ou se isso foi 
inventado como 
álibi dos policiais.

Ariel Alves, Conselho 
Estadual de Direitos 
Humanos de SP

População de favela supera a de 282 cidades de SC
Calcula-se que o local 

onde houve a morte das nove 
pessoas  tenha mais de 100 
mil havitantes - é a segunda 
maior favela de São Paulo 
segundo dados do último 
censo do IBGE, de 2010. Num 
comparativo com cidades 
catarinenses, ela seria a 14ª 
mais populosa. Essas 100 
mil pessoas se concentram  
numa área de 10 mil metros 
quadrados. Ali, 31% da 
população são de jovens entre 

15 e 29 anos. O local tem 
cerca de 10 mil comércios e 
21% da população trabalham 
nele. Paraisópolis tem cerca 
de 21 mil domicílios.

Um jovem de 18 anos que 
não é morador local, mas 
que frequenta os bailes do 
bairro, relatou que escutou 
muitos tiros e disse que 
a correria inicou após o 
estouro de uma bomba.

O delegado Emiliano 
da Silva Neto, garantiu que 

nenhum das mortes foi 
causada por tiro e que todas 
as vítimas têm marcas e 
lesões graves causadas por 
pisoteamento. Ainda segundo 
o delegado, os tiros escutados 
pelo jovem foram disparados 
pelos homens que a polícia 
perseguia e que os estampidos 
“provocaram um efeito 
manada”, com as pessoas 
correndo em uma viela 
estreita e com escadarias e 
que umas pisaram nas outras. 

Emendas têm 
baixa eficiência
Recursos destinados por 
deputados e senadores para 
financiar obras e programas 
nas suas bases eleitorais não 
contribuem para melhorar a vida 
das pessoas. Na hora em que 
se decide para onde parte das 
emendas parlamentares deve ser 
enviada, necessidades reais da 
população são ignoradas. Estas 
são algumas das conclusões 
de uma auditoria em emendas 
feitas entre 2014 e 2017 que 
o Tribunal de Contas da União 
(TCU) acaba de concluir.
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