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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
No uso das nossas atribuições estatutárias, CONVOCAMOS os acionistas da companhia para a 
Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 19/02/2020, às 10,00 horas, na sua sede social, 
sito à Estrada Jornalista Jaime de Arruda Ramos nº 1850 – Ponta da Canas –Florianópolis SC. Ordem 
do dia (l) exame, discussão e votação do relatório da Administração, demonstração do resultado do 
exercício social encerrado em 31/12/2019. (ll) Destinação do resultado do exercício.(iii) Eleição da 
diretoria. (iv) Outros assuntos do interesse da sociedade.

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos acionistas que encontram-se a sua disposição, no endereço acima citado, os 
documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.406/76.

Florianópolis, SC, 08 de janeiro de 2020
Jucemar Claudio da Silva – Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão do Processo Administrativo Disciplinar instituída pela portaria 
nº 3555/2019, 3793/2019 convoca Sr. Robson Tragibo de Campos 
– matrícula 7279 – Operador de Máquinas e Equipamentos para 
comparecer a este órgão público (Corregedoria Municipal de Biguaçu, 
Paço Municipal, Praça Nereu Ramos, nº90, 1º andar, Sala do Controle 
Interno, Centro de Biguaçu)  no prazo de 15 dias a contar da data desta 
publicação, para tratar de assuntos de seu interesse sob a pena de 
caracterização da revelia no processo de abandono de emprego.

Leandro de Souza Cunha
Presidente da Comissão 

de Processo Administrativo Disciplinar

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0026/2019 referente a aquisição de micro-ônibus para FCEE.
Torna-se pública a retificação nº 01, como segue: o edital e seus anexos 
foram alterados devido a incorreções. O novo edital e seus anexos estão 
disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações serão 
prestadas através do e-mail licit@fcee.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: 
Rua Paulino Pedro Hermes, nº 2785, CEP 88108-500, Bairro Nossa Senhora 
do Rosário, São José/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. 
Processo SGP-e: FCEE 4532/2019. Protocolo CIG SGP-e: FCEE 5024/2019.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0116/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos 
p/ atendimento de ordens judiciais p/ a Gerência de Bens Judiciais 
(GEJUD).  Abertura da sessão: 02/03/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.
sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações.  
(CIG) SES 006016/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - EDITAL N.º 008/2020. 
Objeto: Execução das obras de impermeabilização, pintura externa, 
readequação da recepção com acessibilidade e pintura interna do 12º 
pavimento, no prédio sede da Procuradoria Geral do Estado – PGE, 
localizada à rua Osmar Cunha, 220  na cidade de Florianópolis, SC. Área 
= 4.402,290 m2. Tipo: Menor Preço. Regime de execução: Empreitada por 
preço unitário. Data de entrega da documentação e propostas: até às 14:00 
horas do dia 10/02/2020. Local: Protocolo Geral da SIE, andar térreo do 
Edifício das Diretorias, rua Tenente Silveira, 162, Centro, Florianópolis-SC. 
Abertura: 10/02/2020, às 14:30 horas, na Sala de Licitações da SIE, no 
11º andar no endereço acima mencionado. Local para obtenção do Edital:  
www.portaldecompras.sc.gov.br, acesse “BUSCA DETALHADA EDITAIS” e 
cadastre seu e-mail, ou no “site” sgpe.sea.sc.gov.br, acesse “CONSULTA 
DE PROCESSOS” ou  no site  www.sie.sc.gov.br. Florianópolis-SC, 17 de 
Janeiro de 2020. Carlos Hassler Cel. Eng. Secretario da SIE.

PGE 00005376/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
COMARCA DE FLORIANÓPOLIS
GLECI PALMA RIBEIRO MELO - OFICIAL TITULAR
CARTÓRIO DO 2º. OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(Lei nº 6.015/73 – art. 216-A, § 4º) – PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

A Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC (2º ORI) faz saber a todos os interessados que 
JOSÉ PEDRO JOB, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 996.994.788-53, residente e domiciliado na Estrada 
Rozália Paulina Ferreira, s/n, Pântano do sul, Florianópolis/SC, requereu a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
pela modalidade da Ordinária, do imóvel localizado no lado esquerdo da SERVIDÃO SEM DENOMINAÇÃO 
(particular), S/Nº; lado Par e distante a frente do imóvel 40,646m da esquina com a ESTRADA ROZÁLIA 
PAULINA FERREIRA, altura do Nº 1476 sentido Centro – Bairro, em Florianópolis/SC (com área total de 
575,925m²), com a inscrição imobiliária municipal nº 79.44.033.0625.001-003 confrontando-se a frente com a 
Servidão sem denominação ocupada por Oscar Onofre Deodoro Farias Pedroso de Albuquerque; a lateral direita 
com a Servidão s/ denominação ocupada por Beatriz Negreiros Fernandes; aos fundos com Margo de Martino 
e Martha Batista de Martino, visto que decorrida a prescrição aquisitiva, que no caso específico o tempo da 
posse totaliza 10 (dez) anos. Informa, ainda, que o 2º ORI está localizado à Rua Emílio Blum, nº 131, Ed. Hantei 
Office Building, 1º andar, Bloco A, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.020-010, onde poderá ser obtida cópia dos 
documentos acostados ao pedido (Protocolo n° 355.031) e deverá ser apresentada a eventual impugnação.  
Informa, por fim, que inexistindo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação, será 
realizado o registro do imóvel pretendido. Florianópolis/SC, 08 de janeiro de 2020.

GLECI PALMA RIBEIRO MELO
Oficial do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
COMCAP

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 528,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 980/SMA/DSLC/2019
Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, implementação e administração 
de cartões magnéticos ou eletrônicos, do tipo vale-alimentação, aos funcionários da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - COMCAP, possibilitando a aquisição de 
gêneros alimentícios “in natura” através de redes de estabelecimentos credenciados em 
todo território nacional. Dia 30 de janeiro de 2020, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

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 TOMADA DE PREÇOS Nº 966/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 a 
execução de pavimentação e drenagem da Servidão Miguel José Vieira – Rio 
Tavares – Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até às 13h50min 
do dia 05/02/2020. 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.

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

Processo nº 656/2019 – Proc. Adm. 11825/2018. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) BLOCOS COM 
24(VINTE E QUATRO) APARTAMENTOS COM O TOTAL DE 96(NOVENTA E SEIS) UNIDADES 
HABITACIONAIS, SALÃO DE FESTA, CENTRAL DE GRL, LIXEIRA, PARQUE INFANTIL, 
CALÇADAS E PÁTIO INTERNO PAVIMENTADO COM LAJOTAS, CONFORME SE ENCONTRA 
DESCRITO NO QUADRO DE QUANTIDADE E CUSTO – PAC POLIGONAL II – VISTA 
ALEGRE, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ/SC. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 14h00min 
do dia 20 de FEVEREIRO de 2020. ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14h30min do dia 20 de 
FEVEREIRO de 2020, no setor de Protocolo da Diretoria Geral de Compras do Município de São 
José, localizado na Av. Acioni Souza Filho, s/n, Praia Comprida, São José/SC, 3º andar. Maiores 
informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0100. 

ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 027/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 35/2019 FCT

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Timbó/SC, informa aos interessados que, considerando o recebimento e deferimento de 
questionamentos ao instrumento convocatório relacionado aos subitens nas planilhas de composição de 
preço/planilha orçamentária,  ficam alterados, o item 8.7, que estabelece o valor máximo para o certame, 
e ainda os item 8.11, 11.1 e 11.2, bem como, fica suprimido o item 3.9 do respectivo edital, ficam ainda 
alteradas as planilhas orçamentárias e consequentemente o cronograma físico-financeiro anexo aos 
autos do processo. As planilhas ficam substituídas no site: www.timbo.sc.gov.br, link de licitações, 
devidamente renomeadas para livre consulta.
Em atenção às alterações, a entrega dos documentos fica agendada para a data de 19/02/2020 as 9hs, 
e, a abertura da sessão ocorre as 09h05min da mesma data.
Permanecem inalteradas as demais condições.

TIMBÓ/SC, 16/01/2020
JORGE REVELINO FERREIRA

Diretor Presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó

PUBLICAÇÃO LEGAL

Editora: ROSANA RITTA
rosana.ritta@ndmais.com.brESTADO 16 FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2020

Sem incidentes
O Corpo de Bombeiros 

Militar de Laguna informou 
que não houve registro de 
incidentes graves. Ainda 
segundo os bombeiros, a 
ressaca, que já estava prevista, 
atingiu todo o litoral na região, 
mas como a praia do Mar Grosso 
tem uma faixa de areia mais 
curta foi a mais atingida.

Conforme a Epagri/
Ciram, órgão que monitora as 
condições climáticas no Estado, 
havia previsão de vento forte e 
mar muito agitado e grosso em 
todo o litoral de SC neste fim de 
semana, com ondas podendo 
chegar a quatro metros.

Inclusive, segundo os 
bombeiros, houve alertas sobre 
as condições desfavoráveis 
para navegação de pequenas 
e médias embarcações por 
causa da agitação do mar. O 
deslocamento de um intenso 
sistema de alta pressão pelo 
litoral do RS e de SC foi o 
responsável pela ressaca, 
segundo a Epagri/Ciram.

1,5 m
Esta é a previsão de altura má-
xima de ondas no litoral cata-
rinense hoje, com sol e muitas 
nuvens próximo da costa.

LAGUNA

Onda gigante assusta banhistas
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Uma grande onda assustou 
banhistas que estavam no Mar 
Grosso, em Laguna, Litoral Sul 
catarinense, na tarde de sábado 
(18). A água avançou sobre a orla 
da praia, derrubando pertences 
dos veranistas. Segundo relatos, 
houve correria na praia.

De acordo com a análise de 
técnicos da Defesa Civil de Santa 
Catarina, o fenômeno foi classi-
ficado sendo como uma “freak 
waves” ou “rogue waves”. No 
Brasil, essas ondas são conhe-
cidas como anormais, extrava-
gantes ou transientes. São de 
grande volume, com surgimen-
to inesperado em locais com as 
mais diferentes profundidades.

Segundo a Defesa Civil, o 
fenômeno foi considerado fol-
clore de navegadores por mui-
to tempo até a confirmação por 
medições de campo, satélites e 
fotografias.

Conforme nota divulgada 

pelo órgão, as áreas onde ocor-
rem com maior frequência essas 
ondas estão associadas a corren-
tes fortes que se deslocam em 
sentido contrário ao da propa-
gação da ondulação.

Também ocorrem quan-
do superposições de diferentes 
trens de ondas com caracterís-
ticas e direções distintas en-
contram-se num ponto, adicio-

nando-se as alturas das ondas 
incidentes de modo que se gera 
uma onda de Rogue.

As “freak waves” ocorrem 
repentinamente, sem qualquer 
aviso, e têm o ciclo de vida e a 
área de atuação muito curtos. O 
marégrafo que atende a área de 
Laguna está localizado em uma 
área abrigada e não registrou da-
dos anormais.

Água avançou derrubando pertences e causando correria entre os 
banhistas que estavam na praia do Mar Grosso no sábado (18) à tarde
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