PUBLICAÇÃO LEGAL

16 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2020

Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas

EDITAL Nº 01/2020/CC/FEPESE
EXTRATO DO EDITAL
O Presidente do Conselho Curador da FEPESE, informa aos interessados que estão abertas as
inscrições para 02 (dois) cargos de membro suplente do Conselho Fiscal, para completar a gestão do
biênio 2018/2020, no período de 05/03/2020 à 13/03/2020, para escolha na reunião do dia 18/03/2020,
às 15 horas, nos termos do Edital 01/2020/CC/FEPESE, disponível no seu endereço eletrônico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2020
O Município de Rio do Sul/SC, por meio da Secretaria de Educação, torna público que, fará
realizar na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho,
nº 01, Centro, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, execução indireta do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para fornecimento
de materiais e mão de obra para reforma e ampliação do CE Roberto Machado – Bairro
Progresso – Rio do Sul/SC, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações
posteriores, Lei Federal nº 123/2006 com suas alterações e pelas normas, especificações
e condições contidas neste edital e seus anexos.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, no Departamento
de Licitações do Município, no endereço constante no preâmbulo deste, no horário de expediente
da Prefeitura Municipal.
Os interessados em adquirir o edital e seus anexos poderão fazê-lo pelo site: www.riodosul.sc.gov.br
no menu autoatendimento - licitações ou pelos endereços eletrônicos: jose.deola@riodosul.sc.gov.br /
franciele.lippel@riodosul.sc.gov.br.
Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até as
08h00min do dia 26/03/2020, devendo ser protocolados no Departamento de Licitações.
A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 08h30min do dia 26/03/2020, na Sala de
Licitações do Prédio Central da Prefeitura Municipal.
Rio do Sul, 28 de fevereiro de 2020
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
JANARA APARECIDA MAFRA
Secretária de Educação

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões
e Reg Pub da Capital Rua José da Costa Moellmann, 197 - 2° 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. 0328486-82.2015.8.24.0023 Requerente:
Elza Ataide Campos de Souza Malherbe e outro / Alienantes; os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar
incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno com área de 281,71 mz e perímetro de
68,00 metros, situado Na Rua Olinda Rosa Da Conceição, 582, Ingleses, Florianópolis/SC. A frente do imóvel,
ao norte (VT1 ao VT2, conforme levantamento planimétrico), possui 14,60 metros de comprimento, confrontando
com a Rua Olinda da Conceição. Na lateral direita, ao leste (VT2 ao VT3), possui 19,80 metros de comprimento,
confrontando com as terras Arlei Brunell, Xavier Aos fundos, ao sul (VT3 ao VT4) possui 14 metros de
comprimento, confrontando com a Servidão Caminho do Sítio. Na lateral esquerda, ao Oeste (VT4 ao VT1), com
19,60 metros, confrontando com terras de Suely de Lucca Moreira. 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 supra mencionado, 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 uma vez no órgão
oficial e 2 vezes em jornal local, no prazo máximo de 15 dias. Florianópolis (SC), 26 de maio de 2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 15/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2020
Objeto: faz-se necessária a abertura do processo de licitação para aquisição de uma colhedora de
forragens hidráulica para atender as necessidades da secretaria de agricultura do município de
Major Gercino. tipo de julgamento: Menor Preço Global. Regime legal: Mediante as especificações e
condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e
suas alterações.ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 10h30min horas do dia 19 de março de 2020,
no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Major Gercino. INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos
poderão ser obtidos através do telefone: (48)3273-1258, solicitar por e-mail e/ou retirar do edital através da
página do município www.majorgercino.sc.gov.br.
Major Gercino, 05 de março de 2020.
Valmor Pedro Kammers
Prefeito Municipal de Major Gercino

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 13/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2020
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP n.º 05/BAFL/2020
Seção
Pública:
24/03/2020,
às
09:00hs,
no
sítio
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual também poderá ser obtido o
Edital a partir de 06/03/2020. Maiores informações: (48) 3229-5071, de segunda
a sexta-feira das 08:00 às 16:00 horas OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE E DE USO DURADOURO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA A
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS.
Ricardo Felzcky Ten Cel Av
Ordenador de Despesas

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais
LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Acionistas desta Companhia, na sede social, na Rodovia
José Carlos Daux, SC 401 Km 5, n°. 4.600, Saco Grande II, Centro Administrativo
do Governo do Estado, Saco Grande II, Florianópolis-SC, CEP 88032-900, os
documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, com alterações da Lei nº
10.303/01, no que couber, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019.
Florianópolis (SC), 04 de março de 2020.
Luciano da Silva Spindola
Diretor de Relações com o Mercado
AVISO AOS ACIONISTAS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Em conformidade com o art. 133, inciso V, da Lei 6.404/76, comunicamos aos
acionistas que será realizada a Assembleia Geral Ordinária no dia 26/04/2019,
às 15:00 horas, na sede da INVESC, Rodovia José Carlos Dauxi, SC 401 Km
5, n°. 4.600, Saco Grande II, Centro Administrativo do Governo do Estado,
Florianópolis-SC, CEP 88032-900, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
● Apreciação das Contas do Exercício de 2019, compostas pelo Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis e Parecer do Auditor Independente.
Florianópolis (SC), 04 de março de 2020.
Luciano da Silva Spindola
Diretor de Relações com o Mercado

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 11ª Reunião de 2020, determina a publicação
da 3ª Chamada do Concurso Público nº 001/2019, conforme a seguir:
Leonardo Curi de França, para o Cargo de Engenheiro. O candidato receberá
correspondência (com aviso de recebimento) no endereço informado no ato
da inscrição do Concurso Público, sendo que terá 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, munido dos documentos solicitados, perdendo
automaticamente o direito à vaga, caso não se apresente no prazo fixado.
Willian Anderson Lehmkuhl – Diretor Presidente.

O Municipio de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, localizada na Praça Gerônimo Silveira Albanas, nº
78, torna público, fica declarada SUSPENSA a licitação nº 13/2020 - Pregão Presencial 07/2020, cancelado,
portanto, a Sessão aprazada para o dia 09/03/2020, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos Agrícolas – uma
Escavadeira Hidráulica, um Rolo Compactador e um Conjunto móvel de britagem instalado sobre um reboque
metálico, conforme especificações detalhadas no Anexo I do presente edital. Decisão e outras informações
poderão ser obtidas no departamento de licitações e Contratos do Município, através do e-mail licitacoes@
majorgercino.sc.gov.br ou telefone: (48)3273-1258 e da página do município http:// www.majorgercino.sc.gov.br.
Major Gercino, 05 de março de 2020.
Valmor Pedro Kammers
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 10/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020
Objeto:Contratação de empresa especializada em atendimento Psiquiátrico para acolher paciente
conforme determinação judicial nº 062.10.000635-5. As especificações constam no anexo I do termo
de referência do presente edital. Forma de julgamento Menor Preço Global. Justificativa: faz-se
necessário novo procedimento licitatório, visto que o outro (processo administrativo 09/2020), restou
deserto. Regime legal: mediante as especificações e condições previstas no edital, sob a regência da lei
10.520/2002 e lei federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações. Abertura dos envelopes: iniciará
às 13h30min do dia 19 de março de 2020, no setor de licitações da prefeitura municipal de Major Gercino.
Informações: através do e-mail licitacoes@majorgercino.sc.gov.br ou telefone: (48)3273-1122 e para a
retirada do edital através da página do município http:// www.majorgercino.sc.gov.br.
Major Gercino, 05 de março de 2020.
Marcos Marcelino
Secretário Municipal de Saúde

Autopista Litoral Sul S.A.

CNPJ/MF nº 09.313.969/0001-97 – NIRE 42.3.0003210-7 – Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de setembro de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2019, às 14:00 horas, no Município
de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 935, Edifício Neogrid, 02º andar.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social
da Autopista Litoral Sul S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre a localização da Praça de
Pedágio existente no trecho de concessão da Companhia, para fins de cadastro junto a Receita Federal do
Brasil (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ); 4.2. Retificar a deliberação do item 5.3 da ata da
Reunião do Conselho de Administração da Companhia, ocorrida em 01/04/2019, registrada em 18/06/2019,
arquivamento nº 20196507944, protocolo 19657944. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade,
deliberaram o que segue: 5.1. Indicar como estabelecimento filial a Praça de Pedágio existente no trecho de
concessão da Companhia, para fins de cadastro junto a Receita Federal do Brasil e obtenção de Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, na Rodovia BR 101 1255 – km 79,5, Itapocu, município de Araquari,
estado de Santa Catarina, CEP 89245-000; e 5.2. Retificar a deliberação do item 5.3 da ata da Reunião do
Conselho de Administração da Companhia, ocorrida em 01/04/2019, registrada em 18/06/2019, arquivamento
nº 20196507944, protocolo 19657944, para que tal deliberação seja lida com a seguinte redação: “5.3 Indicar
como filial a Balança Fixa existente no trecho de concessão da Companhia, para fins de cadastro junto a
Receita Federal do Brasil e obtenção do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ), na BR 101 – Rod.
Governador Mario Covas, KM 151+225 Sul, S/N, Bairro Morretes, no município de Itapema, estado de Santa
Catarina, CEP 88.220-000” 5.3. Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do
disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada
a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e
Sra. Sabrina Indelicato Penteado; Conselheiros: Sr. Andre Dorf, Marco Antonio Giusti e Flávia Lúcia Mattioli
Tâmega. Joinville, 26/09/2019. “Confere com a original lavrada em livro próprio”. Ass.: Sabrina Indelicato
Penteado – Secretária. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Certifico o registro em 27/02/2020,
sob o nº 42901281802. Protocolo 195470176, de 26/02/2020. Blasco Borges Barcellos – Secretário Geral.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 038/2020
O Município de Rio do Sul/SC, por meio da Secretaria de Infraestrutura, torna público que, fará
realizar na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01,
Centro, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, execução indireta do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de
obra para reconstrução da Ladeira Joaquim Nabuco – Centro – Rio do Sul/SC, de conformidade
com a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, Lei Federal nº 123/2006 com suas
alterações e pelas normas, especificações e condições contidas neste edital e seus anexos.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, no Departamento
de Licitações do Município, no endereço constante no preâmbulo deste, no horário de expediente
da Prefeitura Municipal.
Os interessados em adquirir o edital e seus anexos poderão fazê-lo pelo site: www.riodosul.sc.gov.br
no menu autoatendimento - licitações ou pelos endereços eletrônicos: jose.deola@riodosul.sc.gov.br /
franciele.lippel@riodosul.sc.gov.br.
Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até as
08h00min do dia 25/03/2020, devendo ser protocolados no Departamento de Licitações.
A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 08h30min do dia 25/03/2020, na Sala de
Licitações do Prédio Central da Prefeitura Municipal.
Rio do Sul, 28 de fevereiro de 2020
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
DANIEL PASA
Secretário de Infraestrutura

OPERAÇÃO MARIAS

Contra a
violência à
mulher
A Polícia Civil de Santa Catarina
realizou ontem a Operação “Marias”,
no Estado. A ação teve por objetivo
o cumprimento de mandados de
prisão e de busca e apreensão de
autores de crimes cometidos com
o emprego de violência doméstica
e familiar contra a mulher. Também
foram fiscalizadas medidas protetivas de urgência concedidas a estas
vítimas pela Justiça.
A operação foi idealizada pelo
Conselho Nacional dos Chefes de
Polícia, teve o apoio do Ministério da Justiça e ocorreu em vários
Estados do país. O balanço parcial
até as 18h de ontem indicava o
cumprimento de 18 prisões (entre
mandados de prisão cumpridos e
prisões em flagrante), 19 mandados
de busca e apreensão e 974 medidas
protetivas fiscalizadas.
Em Florianópolis, a DPCami
cumpriu dois mandados de busca
e apreensão, tendo sido apreendida
uma arma de fogo; quatro mandados de prisão foram cumpridos e
fiscalizadas 126 medidas protetivas de urgência. “As diligências de
cumprimento dos mandados de
prisão e de busca e apreensão, além
das medidas de fiscalização, prosseguem nas delegacias, pois fazem
parte da rotina diária de trabalho
das DCPCAMIs”, salienta a delegada
Patrícia Zimmermann D’Ávila.

Ações são
intensificadas
A Coordenadoria das
DPCAMIs (Delegacias
de Proteção à Criança,
Adolescente, Mulher e Idoso)
foi a responsável por organizar
a operação em Santa Catarina.
Para a coordenadora das
DPCAMIs, delegada Patrícia
Zimmermann D’Ávila, esta
ofensiva mostra que a Polícia
Civil está nas ruas atuando
forte no combate à violência
contra as mulheres. Mais
de 100 policiais civis estão
mobilizados. “Estamos
intensificando essas ações e
vamos continuar agindo para
reduzir os crimes contra a
mulher e também para que a
população veja que existem
maneiras de se evitar esses
crimes”, acrescenta.

