
Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina – COHAB/SC (Em 
liquidação), avisa aos senhores Acionistas que encontram-se à disposição, em 
sua Sede Social, na Rua Felipe Schmidt, nº 249 - 9º Andar – Centro Comercial 
ARS - Centro, Florianópolis/SC, os documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Relatório da Administração, Parecer dos 
Auditores Independentes e demais documentos referentes às demonstrações 
financeiras) relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Florianópolis, 23 de março de 2020.
RICARDO MORITZ

Liquidante
COHAB/SC

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PRIVADO 018/2020
Processo CIASC nº. 0540/2020 – Edital de Manifestação de Interesse 
Privado 018/2020. Objeto: Manifestação de Interesse Privado que tem 
por objeto o compartilhamento de fibras ópticas apagadas. Entrega dos 
envelopes até: 22/04/2020 às 19h00. Local de entrega dos envelopes: 
Sede do CIASC, Rua Murilo Andriani, nº. 327, Bairro Itacorubi, Florianópolis/
SC, no Setor de Protocolo e Registro.  Acesso ao Edital de Manifestação 
de Interesse pelo site: www.ciasc.sc.gov.br > Licitações > Processos em 
Publicação. Data: Florianópolis, 20 de março de 2020. Signatário: João 
Mário Martins, Vice-presidente Administrativo e Financeiro do CIASC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos a todos os acionistas desta sociedade, na forma prevista no artigo 
124 da Lei nº 6404/76, para se reunirem no dia 24 de abril de 2020, na sede 
desta Companhia sita à Rua Antônio Luz, 255, centro, Florianópolis, SC, na sala 
de reuniões do 5º andar em Assembleia Geral Ordinária, às 14 horas, e em 
Assembleia Geral Extraordinária, às 15 horas, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária. 1. Conhecer e deliberar 
sobre as contas dos Administradores: Relatório Integrado da Administração, 
Demonstrações Contábeis com o Relatório dos Auditores Independentes e o 
Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019; 2. Conhecer e deliberar sobre a Proposta de Orçamento de Capital 
para o ano de 2020; 3. Conhecer e deliberar sobre a Proposta de Destinação 
do Resultado do exercício de 2019; 4. Eleger os membros efetivos e suplentes 
do Conselho de Administração; 5. Fixar a remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal. Assembleia Geral Extraordinária. 1. Fixar a remuneração 
dos Administradores da Companhia e dos membros do Comitê de Auditoria 
Estatutário; 2. Escolher o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de 
Administração dentre os membros efetivos eleitos na Assembleia Geral Ordinária 
de 24.04.2020.  Florianópolis, 19 de março de 2020. Marcos Antonio Pacheco. 
Presidente do Conselho de Administração.

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontra-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social desta 
empresa, sito à rodovia Br 101, Km 205, Barreiros, município de São José, 
documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

São José, 24 de março de 2020.
José  Ângelo Di Foggi

Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0047/2020 - menor preço por lote.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PMSC. Início da entrega de propostas: 
às 08:00 horas do dia 27/03/2020. Fim da entrega de propostas: às 13:30 
horas do dia 08/04/2020. Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do 
dia 08/04/2020. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site http://
www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas 
através do e-mail licita@pm.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Avenida 
Rio Branco, nº 1064, CEP 88015-204, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no 
horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis. Processo: PMSC 74388/2019.  
CIG: PMSC 74388/2019.
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Valor médio do combustível nas refinarias teve queda de 15%; consumidor pode ser beneficiado

Preço da gasolina deve cair
A Petrobras informou que, 

com uma nova redução 
de 15% desde ontem, o 

preço médio da gasolina nas 
refinarias passa a ser R$ 1,14 por 
litro. Este é o menor preço co-
brado pela companhia desde 31 
de outubro de 2011. No acumu-
lado do ano, a redução do preço 
da gasolina é de cerca de 40%.

“A Petrobras espera que 
este movimento nos preços se 
reflita, no curto prazo, na redu-
ção do preço final cobrado ao 
consumidor”, diz nota divulga-
da pela empresa.

De acordo com pesquisa 

semanal da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), entre os 
dias 15 e 21 de março, o preço 
médio ao consumidor no país 
para a gasolina era de R$ 4,486 
por litro.

REPASSE AO CONSUMIDOR

O repasse de ajustes dos 
combustíveis nas refinarias 
para o consumidor final nos 
postos não é imediato e de-
pende de diversos fatores, 
como consumo de estoques, 
impostos, margens de distri-

buição e revenda e mistura de  
biocombustíveis.

Postos de combustíveis 
pelo país já sentem queda im-
portante na demanda, em meio 
a medidas de isolamento so-
cial praticadas por autorida-
des e sociedade em geral para 
evitar a proliferação do novo  
coronavírus.

No caso do preço do diesel, 
a petroleira não realizou ajus-
te ontem. Mas o combustível 
fóssil vendido pela companhia 
acumula recuo de aproxima-
damente 30% neste ano até  
o momento.

SANTA CATARINA

Governo garante 
vacinas à população

Com o registro de falta de vacinas contra a 
gripe em pelo menos 11 municípios catarinen-
ses, a Secretaria de Estado da Saúde garantiu 
que não haverá falta de vacinas no Estado. Se-
gundo a pasta, o desabastecimento aconteceu 
pela forma de envio do Ministério da Saúde. 
Os lotes com as vacinas não são entregues em 
uma única leva, mas sim distribuídos por meio 
de remessas.

As entregas do Ministério, explica a Secre-
tária de Saúde, devem acontecer até o final da 
campanha de vacinação, no dia 22 de maio.

No dia 16 de março, já havia sido recebi-
do um lote de 306 mil doses, que foram dis-
tribuídas aos municípios. Para garantir a imu-
nização do grupo prioritário, no entanto, são  
necessárias 2 milhões doses, conforme a Se-
cretaria de Saúde.

Em Santa Catarina foram registradas falta  da 
vacina da gripe em Gaspar, Camboriú, Itapema,  
Joinville, São Francisco do Sul, Criciúma, Ja-
raguá do Sul, São, Schroeder, Chapecó, Po-
merode e Penha. Contudo, a Secretaria de 
Saúde tranquilizou a população afirmando que 
novas unidades chegarão. 

O órgão estadual mantém a meta de vacinar 
90% do grupo prioritário, ao qual a imuniza-
ção é distribuída nas UBS (Unidades Básicas de 
Saúde). Integram este grupo idosos com mais 
de 60 anos, profissionais da saúde, professores 
das redes públicas e privadas, profissionais da 
força de segurança e salvamento, portadores 
de doenças crônicas não transmissíveis, crian-
ças menores de seis anos e povos indígenas.

A vacina oferecida neste ano será a triva-
lente, que protege contra o vírus H1N1, H3N2 e 
vírus do tipo B.

EDUCAÇÃO

Prazo do Fies 
é prorrogado 
por 30 dias

O FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação) prorrogou por 30 dias 
o prazo para validação do Fies 
(Fundo de Financiamento Es-
tudantil), a ser feita pelas  
CPSAs (Comissões Permanen-
tes de Supervisão e Acompa-
nhamento do Fies).

Foi também prorrogado 
pelo mesmo período o prazo 
para formalização do finan-
ciamento estudantil junto ao 
agente financeiro, referente às 
inscrições do primeiro semes-
tre de 2020 que estão vencidas 
até esta data. As medidas já fo-
ram publicadas no Diário Ofi-
cial da União.

Destinado a financiar cur-
sos superiores em universida-
des privadas para estudantes 
de baixa renda, o Fies tem a 
previsão de ofertar, em 2020, 
100 mil vagas. As inscrições são 
feitas por meio do site do pro-
grama, a partir de um cadastro 
vinculado ao Cadastro de Pes-
soas Físicas. Há duas moda-
lidades de financiamento no 
atual modelo do Fies, que pos-
sibilitam juro zero a quem mais 
precisa e uma escala que varia 
conforme a renda familiar.
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