
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT torna 
público o aviso de Solicitação de Renovação da Licença de Instalação nº 941/2013 
- 1ª Renovação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, relativa às obras de duplicação e adequação da capacidade 
de carga da Rodovia BR-470/SC, trecho: Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho: 
Navegantes - Entr. SC-416 (p/ Rodeio), segmento km 0,0 ao km 73,18, com 
extensão de 73,18 km, dividido em 4 lotes de construção, a saber: Lote 01 (km 0 
ao km 18,61); Lote 02 (km 18,61 ao km 44,87); Lote 03 (km 44,87 ao km 57,78); 
e Lote 04 (km 57,78 ao km 73,18).

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

ANTARES CLUB S/A HOTEL LAGOINHA
CNPJ Nº 83.480.343/0001-28 - NIRE 42300029645

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 / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões 
e Reg Pub da Capital Rua José da Costa Moellmann, 197 - 2º Andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça 
da Bandeira), Centro - CEP 88020-170, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br Juíza 
de Direito: Haidée Denise Grin Chefe de Cartório: Taiana Bonin EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS 
INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 60 DIAS Usucapião n. 0302878-82.2015.8.24.0023 Requerente: 
Elaine Gauger Kichow Citando(a)(s): Alienantes; os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais 
interessados. Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno com área de 699,10m², localizado na Servidão Felicidade 
Maria da Silva, 410, bairro Armação, município de Florianópolis/SC, com as seguintes medidas e confrontações; 
Frente: com distância de 40,69 metros, extremando com a Servidão Felicidade Maria da Silva; Lateral Direita: com 
distância de 17,06 metros, extremando com terras de Manoel Andra da Silveira; Fundos: com distância de 25,49 
metros, extremando com perras de Gilberto João da Silva e com distância de 15,71 metros, extremando com 
terras de Arnaldo de Campos Del Nero Júnior e Lateral Esquerda: com distância de 17,10 metros, extremando com 
terras de Cleonice Gomes Portela. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima 
identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), 
confrontante(s) e aos eventuais interessados, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos 
do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à ação, querendo, no lapso de tempo supramencionado, 
contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a 
ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 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 na imprensa Oficial de 2 vezes em jornal local, na forma da lei. Publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico conforme artigo 257 do NCPC. Florianópolis (SC), 17 de maio de 2017.

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019.
A Diretoria Executiva da Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS, 
no uso de suas atribuições estatutárias, e cumprindo deliberação da Diretoria 
Executiva, constante da Ata da 2ª Reunião de 2020, determina a publicação da 
2ª Chamada do Concurso Público nº 001/2019, conforme a seguir: Maira Louise 
Silva, para o Cargo de Assistente Administrativo; Otavio Augusto Mariano 
Meneguela, para o Cargo de Contador; Manuela Maria Kons Hoffmann, para 
o Cargo de Engenheira; Tábata Larissa Schütz dos Santos, para o Cargo 
de Técnica de Gás Natural. Os candidatos receberão correspondência (com 
aviso de recebimento) no endereço informado no ato da inscrição do Concurso 
Público, sendo que terão prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 
publicação e do recebimento da correspondência, para se apresentar à Gerência 
de Recursos Humanos e Suprimentos da SCGÁS, situada na Rua Antonio Luz, 
nº 255 – Centro Empresarial Hoepcke - Centro - Florianópolis/SC, munidos dos 
documentos solicitados, perdendo automaticamente o direito à vaga, caso não 
se apresentem no prazo fixado. Willian Anderson Lehmkuhl – Diretor Presidente.

ERRATA
Pregão Eletrônico nº 0062/2020. Objeto: Contratação de serviços p/ fornecimento 
contínuo de refeições completas, produção e distribuição de refeições p/ pacientes, 
funcionários, acompanhantes, residentes e estagiários, e mão de obra p/ lactário/
nutrição enteral p/ o Hospital Regional de São José (HRSJ) e Instituto de Cardiologia 
de Santa Catarina (ICSC). Abertura da sessão: 03/02/2020 ás 8hs15min. O 
Edital está disponível no site www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações serão 
prestadas pelo e-mail editais@saude.sc.gov.br. (CIG) SES 3993/2020.

ERRATA
Pregão Eletrônico nº 0066/2020. Objeto: Contratação de serviços p/ fornecimento 
contínuo de refeições completas, produção e distribuição de refeições p/ 
pacientes, funcionários, acompanhantes, residentes e estagiários, e mão de 
obra p/ lactário/nutrição enteral p/ o Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG). 
Abertura da sessão: 26/02/2020 ás 13hs15min. O Edital está disponível no 
site www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações serão prestadas pelo e-mail 
editais@saude.sc.gov.br. (CIG) SES 3984/2020.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0089/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos p/ 
atendimento de ordens judiciais p/ a Gerência de Bens Judiciais (GEJUD).  Abertura 
da sessão: 28/02/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o 
Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 006009/2020.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0033/2020. Objeto: Aquisição de dietas de sistema 
aberto p/ as Unidades da SES.  Abertura da sessão: 28/02/2020 ás 13h15min. 
No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as 
comunicações. (CIG) SES 006371/2020.

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, com fundamento no parágrafo 4°, do art. 26, da Lei n° 9.514/97 e a pedido 
do credor Banco Bradesco S.A., protocolado sob n° 182.786, que INTIMA o sr. Marcio 
Medeiros CPF n° 014.859.419-03, a cumprir as obrigações contratuais do Financiamento 
Imobiliário no 000699654-P registrado sob o n° R.4 das matrículas 62.029 e 62.035 deste Ofício, 
relativas aos encargos vencidos e não pagos, da compra do apartamento 202 e da vaga de 
garagem simples 04, situados no Condomínio Residencial Florence, lado par da rua Bolonha, n° 
222, Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado 
em 09/01/2020, corresponde a R$ 22.253,23 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais 
e vinte e três 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.S.a dirija-se a este 
Ofício de Registro de Imóveis, no endereço supracitado, 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. Lembra-vos que poderá também proceder ao pagamento 
junto ao credor. Fica V.S.a cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo 
supra, garante o direito de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário — Banco 
Bradesco S.A., nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514/97. HC
Obs.: o presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC 09 de janeiro de 2020.
O OFICIAL

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

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei Federal n° 6.766/79) – PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

A Oficial do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC (2º ORI) informa que: (a) ENGE+ EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.288.066/0001-70, com 
sede na Rua Bocaiúva, 2125, Centro, Florianópolis/SC, requereu a averbação do LOTEAMENTO do imóvel objeto da matrícula nº 1961 do Livro 2/RG deste 2º ORI (com área 
total de 66.400,00m²), situado no lado ímpar da Rua Candido Pereira dos Anjos, s/n, em frente ao imóvel de nº 1.566, Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis/SC; (b) o 
loteamento foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis em 12/11/2018 sob projeto n° 61675 e autorizado pelo órgão ambiental – IMA (Licença Ambiental de Instalação n° 
774/2019); (c) este edital será publicado por 3 (três) dias consecutivos e inexistindo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, será realizada 
a averbação pretendida; e (d) o 2º ORI está localizado na 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° 353.839) e onde deverá ser apresentada a eventual impugnação.

Florianópolis/SC, 27 de dezembro de 2019.
GLECI PALMA RIBEIRO MELO

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA, 
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2020
Pelo presente edital, nos termos dos artigos 548 e 580, III da Consolidação da Legislação Trabalhista – 
CLT, todas as empresas, entidades e empregadores enquadrados nas categorias econômicas “empresas 
de serviços contábeis, assessoramento, consultoria, perícias, informações e pesquisas”, representadas 
pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Consultoria, Perícias, 
Informações e Pesquisa da Grande Florianópolis, código sindical: 000.002.365.88511-4, estabelecido 
no(a) Avenida Rio Branco, 533, 7º andar, Filiado à FENACON, de acordo com o ordenamento do 
Sistema Confederativo de Representação Sindical da Confederação Nacional do Comércio - CNC - grupo 
terceiro, são NOTIFICADOS que poderão proceder, até o dia 31 de Janeiro de 2020, o recolhimento 
da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL patronal do exercício de 2020 a este Sindicato, conforme dados 
exemplificativos e valores constantes das tabelas abaixo: I – EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 
(ORGANIZADOS OU NÃO SOB FORMA DE PESSOA JURÍDICA): Empresas de Serviços, Assessoria 
e Consultoria Contábil; Escritórios de Serviços, Assessoria e Consultoria Contábil Autônomos. II – 
EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS: *Empresas 
e Escritórios de Assessoria e Assistência; Empresas e Escritórios de Organização e Coordenação; 
Empresas e Escritórios de Perícias e Avaliações; Empresas e Escritórios de Serviços; Empresas e 
Escritórios de Consultoria; Associações, Clubes e Entidades Cooperativas; Sociedades de Advogados; 
Agências de Informações e Pesquisas; Empresas e Escritórios de Administração; Holdings Societárias 
e Fundos Mútuos. OBS: Quando houver sindicato específico da atividade na cidade ou região, a este 
deverá ser feito o recolhimento, observada a área de ação. 
Tabela para cálculo da contribuição Sindical vigente a partir de 01 de janeiro de 2020. Para os 
empregadores e agentes do comércio organizados em firmas ou empresas e para as entidades ou 
instituições com capital arbitrado (item III alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982 e §§ 3º, 
4º e 5º do art. 580 da CLT).
VALOR BASE: R$ 403,40
VALOR BASE: R$ 403,40
LINHA  CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$)  ALÍQUOTA%  PARCELA A ADICIONAR
01  de 0,01 a 30.255,00  Contr. Mínima  242,04
02  de 30.255,01 a 60.510,00  0,80%  -
03  de 60.510,01 a 605.100,00  0,20%  363,06
04  de 605.100,01 a 60.510.000,00  0,10%  968,16
05  de 60.510.000,01 a 322.720.000,00  0,02%  49.376,16
06  de 322.720.000,01 em diante  Contr. Máxima  113.920,16
Notas:
1. O Conselho de Representantes da CNC decidiu reajustar os valores que serão praticados em 2020 
pelo IGP-M de 3,37%, fixando a contribuição mínima em R$ 242,04 (duzentos e quarenta e dois reais e 
quatro centavos), o que equivale a R$ 20,17 (vinte reais e dezessete centavos) mensais;
2. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 
30.255,00, poderão recolher a Contribuição Sindical mínima de R$ 242,04, de acordo com o disposto 
nos artigos. 578, 580 § 3º e 587 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017;
3. As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 322.720.000,01, poderão recolher a 
Contribuição Sindical máxima de R$ 113.920,16, na forma do disposto nos artigos 578, 580, § 3º e 587 
da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017;
4. Base de cálculo conforme art. 21 da Lei nº 8.178, de 01 de março de 1991 e atualizada de 
acordo com o art. 2º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, observada a Resolução CNC/
SICOMÉRCIO Nº 035/2019;
5. Data de recolhimento:
- Empregadores: 31.JAN.2020;
- Autônomos: 28.FEV.2020;
- Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical poderá ser 
recolhida na ocasião em que requeiram às
repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade

Florianópolis, 14 de janeiro de 2020
Darley Antônio Grando

Presidente

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 16 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2020

COMCAP

Divulgado 
o edital do 
concurso

A Prefeitura de Florianópolis 
por meio da Secretaria de Admi-
nistração divulgou edital para o 
concurso da Comcap (Autarquia 
de Melhoramentos da Capital). O 
concurso está aberto para os car-
gos de contador, auxiliar de ma-
nutenção, engenheiro sanitarista, 
administrativo, técnico em sane-
amento, técnico em manutenção 
e suporte em informática, técnico 
em mecânica, gari de coleta, gari 
de limpeza pública, mecânico e 
motorista.  

As inscrições começam dia 27 
de janeiro e vão até o dia 3 de mar-
ço. Elas podem ser feitas por meio 
do site comcap.fepese.org.br ou 
presencialmente na sede da Fepese 
na UFSC (Universidade Federal de 
Santa Catarina), das 8h às 12h e das 
13h às 17h em dias úteis.  As taxas 
para inscrições para nível superior 
serão R$ 100, nível médio R$ 80 e a 
de nível fundamental R$ 50.

A prova está prevista para 10 de 
maio com duração de quatro horas. 
Os locais da prova serão divulgados 
também pelo link citado acima. 
Serão questões de conhecimentos 
específicos sobre as áreas de atu-
ação dos candidatos com questões 
objetivas. Serão aprovados os can-
didatos que tiverem nota superior 
ou igual a cinco. O concurso para 
vagas de cadastro reserva para ní-
vel médio, fundamental e superior. 

“O concurso demonstra a 
constante preocupação que o 
município tem em aprimorar os 
serviços oferecidos à população. 
Estas vagas vão nos auxiliar com 
as demandas de trabalho além de 
promover mais acesso a novos 
empregos”, comenta a secretaria 
de Administração de Florianópolis 
Katherine Schreiner.
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