
Pregão Eletrônico nº 11/2019
Objeto: Pregão Eletrônico – Eventual aquisição de material de higiene e 
limpeza para o 62° Batalhão de Infantaria.  Entrega do edital: de 03/01/2020 a 
14/01/2020 de 08h00 as 17h00. Rua Ministro Calógeras, 1200 – Atiradores – 
Joinville-SC. Entrega das Propostas: à partir de 03/01/2020 às 08h00 no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 15/01/2020  às 
10h00 site www.comprasgovernamentais.gov.br.br

REINALDO SÓTÃO CALDERARO – Cel
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

62º BATALHÃO DE INFANTARIA MINISTÉRIO DA 
DEFESA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AFEDERAÇÃO DOS PESCADORES  DO ESTADO DE SC  INSCRITA NO CNPJ 83.597.807.0001-80 
LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE COUTINHO 69 CENTRO – FLORIANÓPOLIS – SC ,  POR SEU 
DIRETOR PRESIDENTE ABAIXO ASSINADO  CONFORME O ESTATUTO SOCIAL  DESTA ENTIDA-
DE  SINDICAL concomitante COM A LEI 11.699/2008 E CONSTITUIÇÃO  FEDERAL DE 1988 CON-
VOCA  TODAS AS ENTIDADES  SINDICAIS  COLÔNIA DE PESCADORES  DEVIDAMENTE  CONS-
TITUIDAS  NO ESTADO DE SANTA CATARINA  A SE FAZEREM  REPRESENTADAS  ATRAVES DE 
SEUS DIRETORES  E OU CONSELHEIROS  FISCAIS  PARA PARTICIPAREM  DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA  QUE SERA REALIZADA  NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020 AS 15:00 HORAS 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO  E A  SEGUNDA CONVOCAÇÃO AS 15: 30 MEIA HORA MAIS TARDE, 
NO AUDITÓRIO DA  SEDE DA SECRETARIA  DA AGRICULTURA E PESCA  Rod. Admar Gonzaga, 
1486 - Itacorubi, Florianópolis – SC.
                                                                 ORDEM DO DIA 
                APRECIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2019.
       APRECIAÇÃO  E DELIBERAÇÃO  DA PREVISÃO ORÇAMENTARIA EXERCICIO  DE 2020.

Florianópolis, 03 de janeiro de 2020
                                                   Ivo da silva 
                                                            PRESIDENTE DA FEPESC

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária 

Convocamos os Senhores Acionistas desta Sociedade para reunirem-se em 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 17 de Fevereiro 
de 2020, às 14:00 horas, em sua sede social, à Rua Eduardo Gonçalves D’Avila, 
303 - Florianópolis-SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
1ª Pauta: Dissolução, liquidação e extinção da Companhia;
2ª Pauta: Nomeação do Liquidante da Companhia;
3ª Pauta: Destituição e nomeação dos membros do Conselho Fiscal; 
4ª Pauta: Destituição dos membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva;
5ª Pauta: Outros assuntos de interesse da Companhia.

Florianópolis, 20 de Dezembro de 2019.
A Diretoria

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3198/2019. Objeto: Aquisição de medicamentos para a 
Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF). Abertura da sessão: 12/02/2020 
ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para 
todas as comunicações. (CIG) SES 155441/2019.

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 
do credor Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE protocolado sob n° 
180.853, que INTIMA a devedora CR Foods Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. - ME, 
inscrita no CNPJ/MF n° 10.334.206/0001-01, e a interveniente fiduciante Tok Consultoria 
Empresarial Ltda. - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 08.828.582/0001-00 a cumprir as obrigações 
contratuais da Cédula de Crédito Bancário n° SC/40.534 registradas sob o n° R.5 na matricula 
78.493, deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, na aquisição do crédito. 
Também informa, que o valor dos encargos, posicionado em 16/12/2019, correspondia a R$ 
156.085,42 (cento e cinquenta e seis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e dois 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 o 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 do credor fiduciário- Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 
9.514197. HC Obs.: O presente edital decorre da não localização da devedora para a entrega 
de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados. 

Palhoça/SC, 16 de dezembro de 2019.
O Oficial

EDITAL DE AVISO DE REGISTRO DE CHAPA ELEITORAL
	 O	Presidente	do	Sindicato	da	Indústria	da	Construção	Pesada	e	Afins	de	Santa	Catarina	-	SICEPOT/
SC, Nilton José dos Reis, cumprindo cláusula regimental vem através desta comunicar que foi registrado neste 
sindicato	um	único	candidato	para	preencher	o	cargo	vago	de	1°	Tesoureiro	na	Diretoria	do	SICEPOT/SC	eleita	
para	o	mandato	2018/2021,	que	se	realizará	no	dia	21	(vinte	e	um)	de	janeiro	de	2020,	conforme	edital	publicado	
no	Jornal	Notícias	do	Dia,	no	dia	21	(vinte	e	um)	de	dezembro	de	2019.

DIRETORIA
1°	TESOUREIRO	-	LEONARDO	KENJI	HAYASHIDE

Florianópolis,	03	de	janeiro	de	2020.
Nilton José dos Reis

Presidente	–	SICEPOT/SC

INSIDE MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A

CNPJ/MF 14.899.096/0001-86 - NIRE 42300047023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da INSIDE MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES S/A (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 14:00 horas do 
dia 21 de janeiro de 2020, na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua Marcio Ferreira de Mello e Silva, 55, Praia 
Brava, CEP: 88.306-782, para discutir e deliberar acerca das seguintes matérias da ordem do dia: (a) aumento do capital 
social da Companhia; (b) caso seja aprovado o item (a) da ordem do dia, alterar a redação do Art. 5º do Estatuto Social da 
Companhia; (c) status 2019 e projetos para 2020. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, no 
endereço acima mencionado, todos os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária. 
Itajaí/SC, 20 de dezembro de 2019. Waldemar Fernando Mello Martins - Presidente do Conselho de Administração.

PUBLICAÇÃO LEGAL

GERAL 14 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2020

Marlene Vellasquef, 25 
anos, e Thiago, de três anos, 
estavam na casa que pegou 
fogo no dia 31 de dezembro 
em Tubarão, no Sul do Estado

A mãe e o filho que mor-
reram carbonizados em um 
incêndio em Tubarão, no Sul 
do Estado, no último dia do 
ano, podem ter sido vítimas 
de feminicídio. Os corpos fo-
ram encontrados pelos bom-
beiros dentro da casa que pe-

gou fogo por volta das 4h30 
na rodovia João Alfredo Rosa, 
bairro Guarda Margem Es-
querda, interior do município.

Foram identificados 
como Marlene Vellasquef, 
25 anos, e Thiago, de três 
anos - exames de DNA com 
parentes das vítimas estão 
sendo realizados pelo IML 
para confirmar as identida-
des. O suposto pai da crian-
ça estaria vindo do Paraguai 

para fazer o exame. Também 
serão colhidos materiais 
para análise da suposta tia 
e de um filho mais velho da 
mulher que morreu.

O delegado Cézar Augusto 
Cardoso Reynaud, da Central 
de Plantão de Polícia de Tu-
barão, já ouviu testemunhas e 
está perto de encontrar o sus-
peito, segundo ele. Informou 
que a mulher trabalhava em 
uma boate na cidade.

Para delegado, ação foi criminosa e não acidental
No dia 30, segundo 

o delegado, houve uma 
discussão entre o dono da 
boate e o filho de 20 anos na 
presença de Marlene. Após 
a discussão, por volta das 
21 horas, a mulher saiu da 
boate, chamou transporte 
por aplicativo e foi para casa, 
que mais tarde pegou fogo. 
Marlene estaria com o seu filho 
de três anos. Por volta das 4 
horas já do dia 31, um vizinho 
teria ouvido uma discussão 
na casa e teria visto um carro 
branco saindo do local. Logo 
depois, iniciou o incêndio e os 
bombeiros foram chamados.

“A princípio, não houve 

curto-circuito e parece que 
não foi acidental. Tudo indica 
que o incêndio foi criminoso”, 
destaca o delegado, lembrando, 
porém, que está aguardando 
os resultados da perícia do 
IGP, do IML e informações 
do Corpo de Bombeiros para 
confirmar a suspeita.

Cézar Augusto Cardoso 
Reynaud está atrás do 
motorista do carro branco 
que foi visto saindo da casa 
na madrugada do dia 31. Ele 
já conseguiu imagens de 
câmeras de segurança e falou 
com testemunhas.Outra 
informação que o delegado 
apurou é que o filho do dono 

da boate também se relaciona 
com uma mulher que trabalha 
na boate. Marlene teria 
convidado essa mulher para 
morar com ela e o filho não 
teria gostado porque queria 
que ela morasse com ele.

“Estamos investigando e 
perto de localizar o suspeito. 
Não podemos descartar 
feminicídio”, conclui o 
delegado, que, após encontrar 
o suspeito, irá repassar o 
caso à Delegacia de Proteção 
à Criança, Adolescente, 
Mulher e Idoso (DPCAMI), de 
Tubarão. Os corpos só serão 
liberados após a conclusão 
dos exames de DNA.

MORTES EM TURABÃO

Polícia trabalha com hipótese 
de feminicídio em incêndio

APROVADOS 
UFSC/UFFS
A UFSC divulga hoje, 
às 10h30, a lista dos 
aprovados no Vestibular 
Unificado UFSC/UFFS 
2020, após solenidade 
que contará com a 
presença dos 10 mais bem 
colocados. O nome dos 
estudantes classificados 
será publicado no site www.
vestibularunificado2020.
ufsc.br. 

DIVULGAÇÃO/ND

Corpos localizados
Os bombeiros localizaram na 
tarde de ontem os corpos de um 
casal que havia desaparecido 
na lagoa de Barra Velha. O 
homem de 37 anos e a mulher, 
de 52, são do Paraná.
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