
 CCA CONCRETOS CATARINENSE S.A.
CNPJ 83.471.193/0001-96 - NIRE 42.300.017.191

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Nos termos do Art. 294 da Lei 6404/76, convocamos os senhores acionistas a se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar em 10 de abril de 2020, às 18:00, na 
sede da empresa, na Rua Governador Aderbal Ramos da Silva, 250, bairro Santo Antonio, Município 
de São José, Estado de Santa Catarina, para deliberarem e votarem sobre as seguintes matérias 
na ordem do dia: a) Nomeação de presidente e secretário por mais três anos, inclusive suprindo o 
lapso temporal de 29/08/2017 até a data da nova nomeação; b) Aprovar as contas dos exercícios 
de 2014 a 2019, conforme balanços e demonstrações financeiras; c) Aprovar a alteração da 
data de apresentação dos balanços de 30/06 (Estatuto) para 31/12, validando todos os balanços 
apresentados anteriormente em 31/12 de cada ano; d) Aprovar de Alienação e Venda de todos os 
bens da empresa, móveis e imóveis, incluindo a venda do terreno localizado na Rua Aderbal Ramos 
da Silva, sn, Distrito Industrial do Município de São José, SC, Matrícula n. 75.574 do Registro de 
Imóveis de São José/SC e, suas benfeitorias, máquinas e equipamentos; e) Aprovar a liquidação, 
extinção e baixa da empresa; f) Outros assuntos de interesse da empresa e dos acionistas.

São José/SC, 17 de março de 2020.
 Paola Vanessa Ternus Ferrão                Maria Valéria dos Santos Ternus
           Acionista Diretora                                   Acionista Secretária

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 EDUARDO LEMOS BITTENCOURT, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 008.359.439-68 e sua esposa 
MARIA DA GRAÇA BITTENCOURT, brasileira, inscrita no CPF sob nº 620.883.949-15, ambos casados pelo 
regime da Comunhão Universal de Bens antes da vigência da Lei 6.515/77 e residentes e domiciliados na Rua 
Araci Vaz Callado, 849, apto 1202, Estreito, Florianópolis/SC, requereram a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
pela modalidade da Extraordinária, do imóvel localizado na Servidão João Manoel Vieira, 44, Santinho, 
Florianópolis/SC (com área total de 711,06m²), com a inscrição imobiliária municipal nº 24.96.023.0630.001-
995 confrontando-se a frente com a Servidão João Manoel Vieira; a lateral esquerda com Alexandre Lima 
Roma e outro; lateral direita com unidade de conservação e com uma servidão particular no imóvel ocupado 
por Domingos Paulino da Silva e Rosemari Moreira dos Santos; aos fundos com Gabriel Turolla Ricci, visto que 
decorrida a prescrição aquisitiva, que no caso específico o tempo da posse totaliza 30 (trinta) 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° 349.419) 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, 27 de março de 2020.
GLECI PALMA RIBEIRO MELO

Oficial do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA SA - BADESC
CNPJ Nº 82.937.293/0001-00

CAPITAL SOCIAL: 
(Autorizado: R$ 700.000.000,00)              
(Realizado : R$ 530.204.845,26)

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas desta Agência, em sua 
Sede Social, na Rua Almirante Alvim nº 491, Centro, os documentos a que 
se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, de 15.12.76, com as alterações 
da Lei 10.303, no que couber, relativos ao exercício social encerrado em  
31 de dezembro de 2019.               

Florianópolis(SC), 31 de março de 2020
Eduardo Alexandre Corrêa de Machado 

Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0757/2020. Objeto: Aquisição  de  medicamentos para  
a   Gerência de Bens Regulares (GEBER) e Diretoria de Assistência Farma-
cêutica (DIAF). Abertura da sessão: 22/04/2020 ás 08h15min. No site www.e-
-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações.  
(CIG) SES 38183/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0063/2019 - menor preço por lote.
Objeto: Aquisição de tecidos e aviamentos para o Programa de Capacita-
ção Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes (PROCAP) 
- Convênio SICONV n° 822265/2015. Início da entrega de propostas: às 
16:00 horas do dia 02/04/2020. Fim da entrega de propostas: às 13:30 ho-
ras do dia 15/04/2020. Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 
15/04/2020. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.sap.
sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail 
geliclicitacao@sap.sc.gov.br, no horário das 12:30 às 19:00, em dias úteis.  
Processo: SJC 70253/2019. CIG: SJC 21149/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0006/2020 - menor preço por lote.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoração 
e rastreamento eletrônico de pessoas, com locação de solução composta 
por execução de serviço especializado, equipamentos (hardware/firmware), 
software de gerenciamento, controle e monitoração de pessoas e forneci-
mento de dispositivos de rastreamento, comunicação de dados, bem como 
licenças, garantia, assistência, treinamento e suporte técnico, respeitadas as 
especificações técnicas, quantidades e condições de fornecimento. Início da 
entrega de propostas: às 16:00 horas do dia 02/04/2020. Fim da entrega de 
propostas: às 13:30 horas do dia 15/04/2020. Abertura da sessão: a partir das 
13:30 horas do dia 15/04/2020. O Edital e seus anexos estão disponíveis no 
site www.sap.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através 
do e-mail geliclicitacao@sap.sc.gov.br, no horário das 12:30 às 19:00, em 
dias úteis. Processo: SJC 7754/2020. CIG: SJC 19344/2020.

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN
Companhia Aberta

CNPJ nº 82.508.433/0001-17 - NIRE nº 42300015024
50ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

30 de abril de 2020
Convidamos os Senhores Acionistas da Companhia Catarinense de Águas 
e Saneamento - CASAN, na forma estatutária, a participarem da 50ª As-
sembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30 de abril de 2020, 
às 10h00, em sua Sede Social, situada na Rua Emílio Blum, nº 83, nes-
ta capital, para tratarem da seguinte ORDEM DO DIA:  a) Aprovação das 
Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras instruídas com 
os pareceres do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e dos 
Auditores Externos, relativas ao exercício de 2019, em conformidade com o 
Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e correspondentes Notas 
Explicativas; b) Deliberação sobre a destinação dos resultados do exercício 
de 2019; c) Eleição de Membro do Conselho de Administração para a vaga 
do representante dos acionistas minoritários preferencialistas; d) Fixação 
dos honorários dos Administradores, membros titulares do Conselho Fiscal 
e membros do Comitê de Auditoria Estatutário. A comprovação da condi-
ção de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos 
trabalhos da assembleia geral, mediante a apresentação de documento de 
identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária 
das ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de cons-
tituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma 
reconhecida e outorgado há menos de um ano. Nos termos da Instrução 
CVM nº 282, de 26/06/1998, o percentual de participação no capital votante 
da Companhia necessário à requisição do voto múltiplo é de 5% (cinco por 
cento). Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas nas 
Assembleias Gerais estarão à disposição dos senhores acionistas na sede 
da Companhia e por meio de sistema eletrônico, na página da CVM, na 
rede mundial de computadores, na forma e prazo definidos pelas Instruções 
CVM 481/2009. Boletim de Voto a Distância: A CASAN disponibilizará o 
sistema de votação à distância, nos termos da Instrução CVM 481/2009, 
permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto à distância por meio 
de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de 
emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia. 

Florianópolis, 30 de março de 2020.
VLADIMIR ARTHUR FEY

Presidente do Conselho de Administração

Agência de Fomento do Estado  de Santa Catarina S.A. 
CNPJ Nº 82.937.293/0001-00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA – S.C.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2019 – PMPB
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019 – PMPB

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL
O MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA, informa que será realizada licitação, na modalidade Tomada 
de Preços, tipo menor preço por lote, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO 
EM BLOCOS INTERTRAVADOS (LAJOTAS) E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA NILTON VARELA NO 
BAIRRO PONTA DAS LARANJEIRAS. Data de Abertura dos envelopes: 22/04/2020 às 08:00 horas. Esta 
licitação encontra-se publicada no site www.pescariabrava.sc.gov.br. Informações poderão ser obtidas 
através do Telefone: (048) 3647-6312 no Setor de Licitações. E-mail: licitacao@pescariabrava.sc.gov.br 
- Endereço: Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, Rod. SC 437, Km 8, s/n – Centro, Pescaria Brava/SC.

Pescaria Brava, 30 de março de 2020.
DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na 
veiculação deste edital R$ 792,00.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/SMA/DSLC/2020. 
O Pregoeiro informa às empresas interessadas que o Edital de Pregão Presencial nº 
038/SMA/DSLC/2020 que tem por objeto a “Contratação de empresa para execução 
de serviços de logística de armazenamento, distribuição e gestão dos almoxarifados do 
Município de Florianópolis, incluindo todas as suas unidades gestoras, inclusive Fundos, 
Fundações, Autarquias e Secretarias Municipais, para o atendimento e distribuição às 
respectivas Unidades. Os serviços também deverão compreender ações de logística 
reversa, fornecimento de infraestrutura de armazenamento, informática, automação, 
mobiliário, software de gestão logística, mão de obra técnica e operacional, todos os 
equipamentos e insumos necessários para a prestação do serviço” foi retifi cado. O 
recebimento dos envelopes de documentação e proposta fi ca designado para o dia 
15/04/2020, até às 09h45min, e a reunião de abertura dos envelopes fi ca designado 
para o dia 15/04/2020, às 10h, na Secretaria Municipal de Administração – Diretoria do 
Sistema de Licitações e Contratos – Rua Conselheiro Mafra, 656, Edifício Aldo Beck, 
Centro, Florianópolis/SC. O edital completo poderá ser consultado e retifi cado na Internet, 
no endereço www.pmf.sc.gov.br.

TERRAFIRME ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL S.A.
CNPJ/MF 22.777.016/0001-48

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Companhia na sede social à Rua 
Domingos André Zanini, 277, Sala 1405, Campinas, São José/SC, os documentos referidos no Artigo 133 
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

São José/SC, 31 de março de 2020.
Rodrigo Seara Cassol

Presidente.

TERRAFIRME PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ/MF 03.356.682/0001-68

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Companhia na sede social à Rua 
Domingos André Zanini, 277, Sala 1405, Campinas, São José/SC, os documentos referidos no Artigo 133 
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

São José/SC, 31 de março de 2020.
Rodrigo Seara Cassol

Presidente.

PBG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF 83.475.913/0001-91 - NIRE 42300030201
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convidados os Senhores Acionistas da PBG S.A para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que será 
realizada no dia 28 de abril de 2020, às 10h00, na sede social da Companhia, na Rodovia BR 101, Km 163, Tijucas, 
Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  Assembleia Geral Ordinária: 1. Apreciar e aprovar 
o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2019. 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de 
destinação do resultado do exercício. 3. Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da 
Companhia. 4. Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos). 5. Eleição dos integrantes 
do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). 6. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.  
O Acionista presente à Assembleia deverá apresentar documento de identidade (pessoa física) ou atos constitutivos 
(pessoa jurídica), podendo ser representado por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, 
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira. As procurações poderão prescindir de firma 
reconhecida em cartório e poderão ser outorgadas por meio eletrônico, desde que comprovada a autoria e integridade 
do documento. As procurações, que foram objeto de pedido público, deverão observar o disposto no artigo 24 da 
Instrução CVM nº 481/09.  Os documentos e informações mínimas para subsidiar o acionista em relação às matérias 
objeto da presente convocação estão à disposição na sede da Companhia (artigos 9º e 10 da Instrução CVM 481/09) 
e já foram disponibilizadas por meio de sistema eletrônico na página da CVM. Tijucas/SC, 24 de março de 2020. César 
Gomes Júnior - Presidente do Conselho de Administração.

PUBLICAÇÃO LEGAL 14 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2020

NORTE DE SC

Cocaína é 
apreendida  
em porto

Uma carga de cocaína foi 
apreendida, ontem, no Porto de 
Itapoá, no Litoral Norte do Esta-
do. Ao todo, 645,5 quilos da droga 
foram localizados.

A apreensão ocorreu pela Al-
fândega da Receita Federal em 
São Francisco do Sul. O entor-
pecente estava escondido entre 
compensados de madeira de um 
contêiner com destino ao Porto 
de Hamburgo, na Alemanha.

Segundo o delegado Mota, 
da Alfândega da Receita Federal, 
ninguém foi detido na operação. 
As investigações ainda estão em 
curso pela Receita Federal.

Essa é a quarta apreensão de 
cocaína no Porto de Itapoá em 
2020. Entre elas, a maior apre-
ensão da história do complexo 
portuário, em fevereiro, quando 
1.438 quilos de cocaína foram lo-
calizados em uma carga de ma-
deira que tinha como destino a 
Holanda.

SÃO JOSÉ

Dois homens  
são presos ao 
assaltar PM

Um policial militar foi sur-
preendido por dois assaltantes na 
tarde de ontem, em São José, na 
Grande Florianópolis. O episó-
dio ocorreu por volta das 17h, na 
rua Leopoldo Adão Custódio, no 
bairro Forquilhas.

O militar, lotado no 1º BPM 
de São José, estava saindo de 
casa com o veículo, quando foi 
abordado. A tentativa de roubo 
foi executada por dois homens, 
um deles armado. De acordo com 
informações da Polícia Militar, 
houve troca de tiros. Um dos as-
saltantes, de 26 anos, com pas-
sagens policiais por resistência, 
roubo, porte de arma de fogo e 
receptação, foi preso no local. Já o 
segundo tentou fugir para área de 
mata. No entanto, foi capturado 
e também está detido. O homem 
de 28 anos possui registros por 
tráfico de drogas e lesão corporal. 
O carro utilizado pelos autores 
do crime também foi apreendido 
pela Polícia Militar.
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