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Comunicado
A Vivo informa que realizará manutenção programada em central telefônica São José
- SC, no dia 31/03/2020 da 00h00 às 06h00. Durante este período, os usuários dessa
localidade ficarão com os serviços de telefonia fixa instáveis.”

COMUNICADO
A Universidade do Sul de Santa Catarina comunica que o corpo de
ELIAS EVARISTO, nascido em 18/01/1956 e falecido em 22/09/2019
na cidade de Florianópolis (SC), encontra-se no Laboratório de
Anatomia do Campus Universitário de Tubarão (SC).

O telefone para informações é (48) 3621-3185.
UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA
O Conselho de Administração da UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 77.858.611/0001-08,
estabelecida na Rua Dom Jaime Câmara, n° 94, Centro, Florianópolis – SC, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei e pelo Estatuto Social informa acerca do ADIAMENTO da
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que ocorreria no dia 25 de março de 2020, em primeira
convocação às 17 horas, em segunda convocação às 18 horas e em terceira convocação às 19 horas,
na Associação Catarinense de Medicina - ACM, situada na Rodovia José Carlos Daux, nº 3854, KM
4, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005, Florianópolis/SC, por motivo de força maior, em
decorrência dos recentes desdobramentos da expansão do Novo Coronavírus (COVID-19) no país,
evitando-se, assim, a aglomeração de pessoas em um único ambiente fechado, conforme
declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a doença
causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), as orientações emanadas pelo Ministério da Saúde,
pela Unimed do Brasil, pelo decreto do Município de Florianópolis (Decreto nº 21.347/2020) e pelo
decreto do Governo do Estado de Santa Catarina (Decreto nº 515/2020). Oportunamente, nova data
será apresentada e novo Edital de Convocação será publicado para realização da referida
Assembleia.

PASSAGENS AÉREAS

Novas regras para alterações
A Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) detalhou
as regras para alteração de passagens aéreas ou reembolso das
reservas, com base na Medida
Provisória 925, editada pelo governo federal ontem, para dar
socorro financeiro às companhias aéreas, que estão sendo
fortemente afetadas pela crise
do novo coronavírus. As definições relacionadas a reembolso e
alterações de voos domésticos
ou internacionais aplicam-se
a passagens aéreas compradas

até 31 de dezembro deste ano.
Os passageiros que decidirem adiar a viagem em razão do
novo coronavírus ficarão isentos da cobrança de multa contratual caso aceitem um crédito para a compra de uma nova
passagem, que deve ser feita no
prazo de 12 meses contados da
data do voo contratado. Quem
decidir cancelar a passagem e
optar pelo reembolso, observado o meio de pagamento utilizado no momento da compra,
está sujeito às regras contratu-
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ais da tarifa adquirida, ou seja,
é possível que sejam aplicadas
eventuais multas. Ainda que a
passagem seja do tipo não reembolsável, o valor da tarifa de
embarque deve ser reembolsado integralmente. O prazo para
o reembolso é de 12 meses.
Qualquer alteração programada feita pela empresa aérea,
em especial quanto ao horário
do voo e o itinerário, deve ser
informada ao passageiro com
72 horas de antecedência da
data do voo.

PARA 90 DIAS

PRF prorroga
prazos de
recursos

Florianópolis, 18 de março de 2020.

THÉO FERNANDO BUB
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Obs.: Para efeito de quórum esta Cooperativa tem, na data de hoje, 1.643 cooperados em condições de votar.

USIMED FLORIANÓPOLIS

Grande
Florianópolis

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0654/2020. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria
e cirurgia para as Unidades da SES. Abertura da sessão: 27/04/2020 ás
8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para
todas as comunicações. (CIG) SES 34025/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0655/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos
para atendimento de ordens judiciais para a Gerência de Bens Judiciais
(GEJUD). Abertura da sessão: 28/04/2020 ás 08h15min. No site www.elic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações.
(CIG) SES 34123/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0658/2020. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria
e cirurgia para a Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão:
27/04/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e
canais para todas as comunicações. (CIG) SES 34099/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0659/2020. Objeto: Aquisição de suplementos e fórmulas
infantis para a Gerência de Bens Regulares (GEBER), Gerência de Bens
Judiciais (GEJUD) e Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF). Abertura
da sessão: 27/04/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontramse o Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 34117/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0213/2020 - menor preço por lote.
Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos para transporte
de passageiros para a UDESC. Início da entrega de propostas: às 00:00
horas do dia 18/03/2020. Fim da entrega de propostas: às 14:00 horas
do dia 01/04/2020. Abertura da sessão: a partir das 14:00 horas do dia
01/04/2020. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.
portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas
através do e-mail licita@udesc.br, ou no seguinte endereço: Avenida
Madre Benvenuta, nº 2007, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, no horário
das 13:00 às 19:00, em dias úteis. Processo: UDESC 00036108/2019.
Marcus Tomasi – Reitor/UDESC

COMUNICADO DE CANCELAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA USIMED
(Em Liquidação)
O Liquidante da Usimed Florianópolis – Cooperativa de Consumo dos Usuários de Planos de Assistência
Médica e Cooperados da Unimed Florianópolis (em liquidação), CNPJ: 02.215.338/0001-96, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei 5.764/71 e pelo seu Estatuto Social, comunica que conforme
é do conhecimento de todos, a OMS – Organização Mundial da Saúde declarou que a COVID-19, nova
doença causada pelo coronavírus é uma pandemia, e também de acordo com a Sociedade Brasileira de
infectologia, o momento no Brasil exige prudência.
Neste contexto, orientações preventivas disseminadas pelo governo fizeram que decidíssemos pela
suspensão da Assembleia Geral Ordinária da USIMED que ocorreria no dia 26/03/2020.
A Assembleia ficará suspensa até segunda ordem e sua nova data será informada a partir de parâmetros
que propiciem segurança a todos os colaboradores e associados da USIMED.
Por fim, em nome do Liquidante e do Conselho Fiscal da USIMED, lamentamos e manifestamos nossas
escusas pelos transtornos que essa medida venha a ocasionar, convictos porém de que a medida se faz
necessária para a segurança de todos.
Atenciosamente,
Florianópolis, 19 de março de 2020.
JÂNIO WAGNER CONSTANTE
LIQUIDANTE

PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA S/A
CNPJ/MF: 83.897.710/0001-93 - JUCESC NIRE Nº 4230000544-4

AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da empresa Pesqueira Pioneira da Costa S/A, para se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23/04/2020, às 14:00 horas, em primeira convocação e às 14:30 horas, em segunda convocação, em sua sede social, à Rua Trajano,
265 – 2º andar, Centro, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
a) Análise, discussão e votação do relatório da diretoria, demonstrativos financeiros e demais
documentos relativos ao exercício social de 2019;
b) Outros assuntos de interesse da sociedade
COMUNICA, outrossim, que se encontram à disposição dos senhores acionistas, no endereço supra mencionado, todos os documentos de que trata o artigo no 133, da lei no 6.404/76 e alterações
posteriores, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019.
FLORIANÓPOLIS/SC, 19 de Março de 2020.
Ruberval Arlindo da Costa
Presidente do Conselho de Administração

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
COMARCA DE SÃO JOÃO BATISTA
WALDIR FELICIANO GOEDERT
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS
e-mail: crisaoioaobatistagmaii.com — Fone/Fax (48) 3265-1291
Rua Padre Januário, 11 - CEP 88240-00 - Centro - São João Batista - Santa Catarina

EDITAL DE INTIMACÃO

WALDIR FELICIANO GOEDERT, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO
BATISTA, ESTADO DE SANTA CATARINA, e segundo as atribuições conferidas pelo Art.26, na forma da
lei n° 9.514/97, bem como em virtudes de requerimento da CREDORA ADEMILAR ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS S/A— CNPJ n° 84.911.098/0001-29, pertinente ao Contrato n° 140916-04 —registrado sob
a matrícula n° 13.658 em data de 23/9/2016, neste Oficio, referente ao imóvel um terreno urbano, de forma
irregular, sem benfeitorias, representado pelo lote n° 10 da Quadra”O”, do loteamento denominado “Popular
Marquinhos”, situado na R. Francisco Joaquim Leonardo de Oliveira, neste município e Comarca de São
João Batista-SC. Faz público, para intimação do devedor fiduciante: MIQUEIAS DOS SANTOS, CPF n°
077.644.799-85, brasileiro, divorciado, agente de controle, residente e domiciliado na R. Irineu Jacob de
Souza, 146, Bairro Krequer, São João Batista-SC , a fim de que satisfaça as obrigações contratuais em
débito das parcelas vencidas até a presente data, do credito concedido através das cotas n° 292 e 907
do Grupo 420 (Saldo em atraso das cotas — valor R$ 29.855,74 de Agosto/2017 a janeiro de 2020) os
quais, se somarão as parcelas vencidas e despesas de cobranças e intimações no momento do efetivo
pagamento. O presente edital será publicado por três (03) vezes consecutivos, ciente o intimado que o
prazo para purgação da mora é de quinze (15) dias, contado a partir da ultima publicação, onde deverá
efetuar a purga neste Oficio de Registro de Imóveis, no endereço acima mencionado, ou na ADEMILAR
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, com sede na Av. Sete de Setembro, 5870, Batel -Curitiba/PR.
Nesta oportunidade, fica Vossa Senhoria cientificada de que o não cumprimento da referida obrigações no
prazo estipulado, garantem o direito da Consolidação de Propriedade sobre o imóvel acima mencionado em
favor da CREDORA ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A. O presente edital decorre da
não localização do devedor para entrega de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados.
São João Batista, 16 de março de 2020. OFICIAL.

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) prorrogou de 30 para 90
dias todos os prazos relacionados ao processamento de multas aplicadas pela instituição.
Os prazos se referem a serviços
como apresentação de defesa
de autuação, interposição de
recurso, identificação de condutor infrator e regularização
de veículos com documentação
retida, entre outros. A medida
já está em vigor e foi motivada
pela pandemia do novo coronavírus. As novas datas são válidas
para os prazos com vencimento
após 13 de março.
De acordo com a PRF, as novas notificações serão emitidas
com o novo prazo, enquanto
durarem as ações de contenção
relativas à pandemia. “O prazo
para apresentar um veículo regularizado após uma autuação
da PRF, que era de cinco dias,
passa também para 90 dias”.
Segundo a instituição, somente
após esse prazo a “PRF poderá
autuar o proprietário por desobediência, infração de trânsito
de natureza grave”.
Uma parte significativa dos
serviços administrativos prestados pela PRF está disponível
a distância. Usuários podem
apresentar recursos, indicar
condutor que cometeu infrações, imprimir boletos e registrar acidentes sem vítimas, por
exemplo, através da internet e
dos Correios.

