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LOTE 24 -  Chapecó/SC.  Ba i r ro  E fap i . Rua  Codornas , s /n º  ( l t . 102 da  qd . 2522-A) . Ter reno  c /  1 .430,82m². Mat r. 100.968 do 

R I  l oca l . Obs . : A  responsab i l i dade  de  even tua l  demarcação  f í s i ca  e  geor re fe renc iamento , bem como da  desocupação  do  imóve l , 

f i ca rá  por  con ta  do  comprador. Cons tam déb i tos  de  IPTU pendentes  de  pagamento . Os  déb i tos  ex i s ten tes  (parce las  venc idas  e 

a  vencer ) , deverão  ser  apurados  e  pagos  pe lo  a r rematan te , sem d i re i to  a  reembo lso  ( va lo r  aprox imado de  R$ 1 .167,43) . (AF ) . 

Lance  In ic ia l :  R$  330.000,00.  Pagamento :  va lo r  do  a r remate  ma is  comissão  de  5% ao  Le i l oe i ro .  Cond.  de  venda nos  s i tes : 

banco .b radesco/ le i l oes  e  www.sodresanto ro .com.br .  E fe tuar  o  cadas t .p rév io  no  s i te  do  Le i l oe i ro ,  con fo rme desc .  no  ed i ta l . 

Dados  e  va lo res ,  su je i tos  a  a l te rações  a té  a  da ta  do  le i l ão .  In f . :  11  2464-6464 ou  a f@sodresanto ro .com.br .

Pregão Eletrônico nº 12/2019
Objeto: Pregão Eletrônico – Eventual aquisição de material esportivo 
para o 62° Batalhão de Infantaria.  Entrega do edital: de 15/01/2020 a 
24/01/2020 de 08h00 as 17h00. Rua Ministro Calógeras, 1200 – Atiradores – 
Joinville-SC. Entrega das Propostas: à partir de 15/01/2020 às 08h00 no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 27/01/2020 às 
14h00 site www.comprasgovernamentais.gov.br.br

RICARDO DE ANDRADE SERRAZES – Cel
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

62º BATALHÃO DE INFANTARIA MINISTÉRIO DA 
DEFESA

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

EDITAL DE CC178/2019- PMB
Objeto: Concessão pública onerosa de espaços publicitários nas placas 
de identificação dos logradouros do Município de Biguaçu pelo período de 
05 (cinco)anos, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com 
o interesse público. A empresa vencedora deste processo licitatório deverá 
confeccionar, fornecer, instalar e efetuar a manutenção das placas de 
denominação de todos os logradouros públicos do Município de Biguaçu 
especificações constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA E 
MEMORIAL DESCRITIVO (Anexo II), partes integrantes deste Edital.
ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 
Dia 17/02/2020, às 14:00 horas no Setor de Licitações desta Prefeitura.
Local para obtenção do edital: site da PMB: https://biguacu.atende.net, ou 
no Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 30419400.

Biguaçu, 13 de janeiro de 2020.
RAMON WOLLINGER

PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

RETIFICAÇÃO EDITAL DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO 
Nº 2019.04.002

As Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina torna público aos 
interessados, Retificação do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços referente 
ao Procedimento de Licitação de nº 2019.04.002. O Anexo retificado encontra-
se no site www.ceasa.sc.gov.br no link “Licitações”. Em virtude disso, a sessão 
de abertura que seria no dia 17/01/2020 passará para o dia 28/01/2020. As 
propostas e habilitações serão recebidas até as 9h30, sendo a sessão de 
abertura realizada às 10h00 desse mesmo dia, na sede social. Maiores 
informações pelo telefone (48) 3378-1700. São José, 14 de janeiro de 2020.

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

Reivax S/A Automação e Controle
CNPJ/MF nº 79.942.645/0001-01 NIRE 42300032051

Ata de Assembleia Geral Ordinária (Extrato de Ata, Conf. § 3º do Art. 130, Lei 6.404/76)
Data e Horário: 24/09/2019, às 14h00. Local: Sede Social da Empresa. Presidente: Nelson Zeni Junior Secretário: Fernando 
Happel Pons. Presenças: (1) acionistas representando a totalidade do capital social; Publicações: Dispensada em virtude da 
presença da totalidade dos acionistas. Deliberações: (1) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer 
dos Auditores Independentes; (2) destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (3) eleição 
e posse dos membros do Conselho de Administração; (4) fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores, 
na forma do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Transcrição e Arquivamento: Ata transcrita no Livro de Atas de 
Assembleias Gerais nº 02, às fls. 02 a 04, arquivada na JUCESC sob o Nº20195382625 em 31/10/2019, Protocolo 195382625 de 
25/10/2019, Chancela 471254295766383.

Lucas 2x3 ANJSC - 09/01/2020

Reivax S/A Automação e Controle
CNPJ nº 79.942.645/0001-01- NIRE 42300032051

Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22/08/2019, ATA CA 115
1. Data, hora e local:  22/08/2019, às 14h00 horas, na sede da Reivax S/A Automação e Controle, à Rodovia José Carlos 
Daux n° 600, Tecnópolis, no Bairro João Paulo, CEP 88030-904, na cidade de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, inscrita 
no CNPJ Nº 79.942.645/0001-01, atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº (NIRE) 
42300032051, de 14 de janeiro de 2008.2. Convocação:  Convocação efetuada na forma estatutária.3. Mesa Diretora: Presidente: 
Alexandre d´Avila da Cunha; Secretário: Fernando Happel Pons.4. Ordem do Dia:  Eleição e Atribuições da Diretoria mandato 
2019 a 2021; 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas 
ou reservas, a eleição e Atribuições da Diretoria da Companhia, com mandato para o período de novembro de 2019 a outubro 
de 2021, tendo a seguinte composição:- Fernando Amorim da Silveira, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da 
Cédula de Identidade nº2672278 , expedida pela SSP/SC, CPF nº003.438.319-02, residente e domiciliado à Rua Acelon Pacheco 
da Costa, 151, apto 404, no Bairro do Itacorubi, CEP88034-040, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, para o 
cargo de Diretor Superintendente; - Fernando Happel Pons, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
nº 1/R 1.574.869, expedida pela SSI/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 222.089.090-20, residente e domiciliado a Rua Ernesto 
Kuchenbecker ,33, no bairro Souza Cruz , na cidade de Brusque, no estado de Santa Catarina, CEP 88354-696, para o cargo de 
Diretor; - João Marcos Castro Soares, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da 
Cédula de Identidade nº 4.884.132, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 231.640.340-91, residente e domiciliado à 
Avenida dos Búzios, 2701 no Jurere Internacional na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, CEP 88053-300, para o 
cargo de Diretor;- Nelson Zeni Junior, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade nº 5.427.524, 
expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 238.939.820-00, residente e domiciliado à Rodovia Amaro Antonio Vieira, 2503 
– BL.A apart. 505 no bairro Itacorubi na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, CEP 88034-101, para o cargo de 
Diretor; e - Paulo Marcos Pinheiro de Paiva, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
nº3.893.498, inscrito no CPF/MF sob nº 132.056.096-20, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca, nº 564, apartamento 1202, 
no bairro da  Agronômica, na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, CEP 88025-000, para o cargo de Diretor;  
Fica determinado que a posse da nova Diretoria seja efetivada no dia 01 de novembro de 2019, ficando dispensado o termo de 
posse. Os membros da Diretoria, ora eleitos, presentes a esta reunião do Conselho de Administração, declaram que aceitam o 
mandato no prazo acima definido, ficando instituídas as atribuições conforme segue: - Assegurar o funcionamento regular da 
Companhia, podendo assumir obrigações em nome desta, contrair empréstimos e/ou financiamentos, adquirir ou alienar imóveis, 
podendo dar as garantias necessárias observadas os limites definidos pelo Conselho de Administração;- Cumprir e fazer cumprir o 
Estatuto, as resoluções do Conselho de Administração e a legislação em vigor, praticarem todos os atos necessários à consecução 
do objeto social, representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, respeitadas as limitações previstas no 
estatuto e na legislação vigente.- Compete ao Diretor Superintendente: organizar e coordenar as ações da Diretoria, diligenciando 
para que sejam fielmente observadas as deliberações e as diretrizes, fixadas pela Assembleia Geral; a) convocar e presidir as 
reuniões de Diretoria; b) formular o planejamento empresarial, supervisionar a sua execução e controlar os resultados globais; c) 
promover estudos para melhoria da organização da Companhia; d) ser o Representante Legal da Empresa. 6. Encerramento Nada 
mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes. 
Assinam a ata os Conselheiros: Alexandre d´Avila da Cunha e Fernando Happel Pons e os diretores empossados: Fernando 
Amorim da Silveira, Fernando Happel Pons, João Marcos Castro Soares, Nelson Zeni Junior e Paulo Marcos Pinheiro de Paiva. A 
presente ata foi transcrita no Livro de Atas do Conselho de Administração nº 04, nas páginas 17 a 19. Arquivada na JUCESC sob 
o nº 20195769945 em 05/09/2019, Protocolo 195769945 de 02/09/2019.

Lucas 2x9 ANJSC - 10/01/2020

PUBLICAÇÃO LEGAL 16 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2020

APOSENTADORIA

Teto do INSS 
sobe para 
R$ 6 mil

O Ministério da Economia fixou 
em R$ 6.101,06 o teto de pagamen-
to das aposentadorias e benefícios 
do INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social) com valores acima do 
salário mínimo. O novo valor de-
corre de um reajuste de 4,48%, que 
consiste na inflação oficial do país. 
A taxa é medida pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor) 
do IBGE. A confirmação do valor 
consta de portaria publicada no Di-
ário Oficial da União.

A correção tem efeito a par-
tir de 1º de janeiro deste ano. Ela 
permite que o teto do INSS passe 
de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,06. A 
portaria da Economia define ainda 
os valores de auxílio-doença, au-
xílio-reclusão, pensão por morte e 
salário-família, além de benefícios 
pagos a aeronautas, pescadores, 
seringueiros, entre outros. A norma 
estabelece que, a partir de 1º de ja-
neiro de 2020, o salário de benefício 
e o salário de contribuição não po-
derão ser inferiores a R$ 1.039. Este 
é o valor do salário mínimo defini-
do pelo governo para este ano.

Valores de contribuições pre-
videnciárias também estão descri-
tos na portaria, em dois períodos 
distintos: de janeiro e fevereiro e, 
depois, a partir de março. Após esse 
período, portanto, entram em vi-
gor a novas taxas de recolhimento 
aprovadas na reforma da Previdên-
cia ano passado.

Nos meses de janeiro e feve-
reiro, segurados empregados, in-
clusive o doméstico e o trabalha-
dor avulso, deverão recolher para 
o INSS 8% se o salário de contri-
buição for de até R$ 1.830,29; 9%, 
para salário-contribuição entre R$ 
1.830,30 e R$ 3.050,52; e 11%, para 
salário-contribuição de R$ 3.050,53 
até R$ 6.101,06.
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