
PUBLICAÇÃO LEGAL 26 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020

CJ Logística Internacional S.A.
CNPJ 10.887.366/0001-88 - NIRE 42.3.0003530-1

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da CJ Logística Internacional S.A. (“Companhia”), para a Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada no dia 06 de abril de 2020, às 10:00 horas, em primeira convocação, e no 
dia 13 de abril de 2020, às 10:00 horas, em segunda convocação. Tal Assembleia será realizada na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 11º Andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01452-001, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição dos Diretores da Companhia, (ii) alteração do endereço da 
Companhia e (iii) alteração do objeto social da Companhia. Em virtude do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de 
março de 2020, o qual decretou quarentena no estado de São Paulo, a Companhia disponibiliza o link a seguir 
para possibilitar o acesso virtual dos Senhores Acionistas à referida Assembleia: https://teams.microsoft.com/_#/l/
meetup-join/19:meeting_N2FlZjBkZDYtNjFiNC00OWJjLWI2NGYtZmQxMmM2MDIxODNk@thread.v2/0?context=
%7B%22Tid%22:%221dde4376-814e-44ba-bc41-092780e22578%22,%22Oid%22:%22dd113f74-ffb5-42ee-af0d-
4902115c8b92%22%7D&anon=true&deeplinkId=4de5504c-a424-4f16-e041-bfd0660c76f0. 

Florianópolis/SC, 26 de março de 2020
Cristobal Jimenez Dominguez Neto - Diretor Presidente

 NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E NEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 05.337.875/0001-05 - NIRE 42.3.0003781-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E NEGÓCIOS 
S.A. (“Companhia”) convocados para, na forma do seu estatuto social, reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 06 de abril de 2020, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Rua Patrício Farias, 131, sala 201, Bairro ltacorubi, CEP 88034-132, Florianópolis/SC, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação do Protocolo e Justificativa de Incorporação da Neoway 
Digital Tecnologia Ltda. (“Neoway Digital”), sociedade na qual a Companhia detém diretamente 99,98% das 
quotas; (ii) ratificação da nomeação da empresa Moore Metri Consultoria Ltda. para avaliar o acervo líquido 
da Neoway Digital, com data-base de 29/02/2020; (iii) avaliação e aprovação do laudo de avaliação emitido 
pela empresa avaliadora; e (iv) deliberação sobre a incorporação da Neoway Digital pela Companhia. A 
Assembleia será instalada com a presença de acionistas representando, no mínimo, ¼ (um quarto) do 
capital votante da Companhia, nos termos do artigo 125 da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato para 
representação dos acionistas na Assembleia deverão ser apresentados quando da assinatura do Livro de 
Presença de Acionistas. A Companhia informa que todos os cuidados e recomendações do Ministério da 
Saúde e demais órgãos relacionados à pandemia de coronavírus (covid-19) continuarão a ser observados 
pela administração, inclusive para a realização da Assembleia. Florianópolis, 26 de março de 2020.

Carlos Eduardo José Monguilhott
Diretor-Presidente

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/SMA/DSLC/2020 – 
Objeto: Aquisição de medicamentos, para atendimento das necessidades dos serviços de 
farmácia da Secretaria Municipal de Saúde. Dia 14 de abril de 2020, às 10h. Endereço 
eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

 COMUNICADO AOS ACIONISTAS
Por este comunicado, a UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado de 
capital fechado, com sede social na Rua Duque de Caxias, 831 – Centro – CEP 89120-000 – Timbó – 
SC, CNPJ nº 02.255.187/0001-08 vem dar conhecimento a todos os acionistas da Companhia, na forma 
prevista no art. 124, que se acham à disposição dos acionistas, conforme art. 133 da lei 6.404/76: (i) – o 
relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; 
(ii) - a cópia das demonstrações financeiras; (iii) – os demais documentos pertinentes a assuntos incluídos 
na ordem do dia. Além dessa providência, a companhia publicará, até cinco dias antes da assembleia geral, 
os documentos acima indicados nos itens (i), (ii) e (iii), conforme prevê o § 3º desse art. 133.

Timbó, 27 de março de 2020.
Fabiano Busnardo – Diretor Presidente

 Reação Apoio Laboratorial S.A. CNPJ nº 10.432.097/0001-65 - Companhia Fechada -  Aviso aos Acionistas - 

Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia localizada na 

Rua Francisco Tolentino, nº 23, Jardim Eldorado, na cidade de Palhoça /SC, CEP 88.133-360, os documentos a 

que serefere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019.  

Palhoça/SC, 20 de março de 2020. Jairo Luiz Ledra - Presidente do Conselho de Administração

Comunicamos aos Senhores Acionistas da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. que se 
encontram à disposição, na sede da Empresa, em Florianópolis (SC), os documentos 
a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, relativos 
ao exercício social encerrado em dezembro de 2019.

Florianópolis (SC), 27 de março de 2020
Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta

Presidente do Conselho de Administração

AVISO AOS ACIONISTAS

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), por meio da sua 
Gerência Executiva em Criciúma/SC, e de acordo com o Processo Administrativo 
nº 35014.022723/2020-47, torna público que receberá, em sessão única às 10 horas 
do dia 8 de abril de 2020, na forma eletrônica, a Documentação e Proposta de 
Preço referente à licitação para a contratação de serviços de limpeza, conservação 
e higienização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos, disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal 
(www.comprasgovernamentais.gov.br). A licitação, na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, adota o critério de julgamento por menor preço, sob a forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, cujo objeto é a escolha 
da proposta mais vantajosa.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM CRICIÚMA/SC  EÓLICA CHUÍ IX S.A.
CNPJ/MF n° 19.661.005/0001-93 - NIRE n° 42300040592

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Chuí IX S.A. a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.
CNPJ/MF n° 19.660.985/0001-00 - NIRE n° 42300040568

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo II S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.
CNPJ/MF n° 19.661.000/0001-60 - NIRE n° 42300040584

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo I S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.
CNPJ/MF n° 19.660.995/0001-45 - NIRE n° 42300040576

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo III S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 FUMTUR

OBJETO: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a total 
execução (compreendendo material e mão de obra), de revitalização do Parque Urbano Franz Damm no 
município de Timbó – SC. GESTOR/PROGRAMA: MTUR/APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA 
TURÍSTICA, CONTRATO: 871963/2018, APF: 1059017-22. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo 
os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 09h00min do dia 15 de abril de 2020. 
ABERTURA: dia 15 de abril de 2020 às 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital no 
site: www.timbo.sc.gov.br, ou através do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br, e telefone (47) 3380-7000, 
ramal 7035.

Timbó (SC), 25/03/2020
CINTIA MARA MICHELLI PANINI

Assessora Técnica Institucional de Turismo

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2020 PMT

OBJETO: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a total 
execução (compreendendo material e mão de obra) da pavimentação asfáltica da Rua Rio de Janeiro, 
extensão de trecho de 407,37 m, em plena e total conformidade com os memoriais descritivos, 
projetos, quantitativos, orçamentos estimativos, cronogramas físico - financeiros e demais documentos 
relacionados. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de 
Preços até às 09h00min do dia 16 de abril de 2020. ABERTURA: dia 16 de abril de 2020 às 09h05min. 
Os interessados poderão obter a íntegra do edital no site: www.timbo.sc.gov.br, ou através do e-mail 
licitacoes@timbo.sc.gov.br, e telefone (47) 3380-7000, ramal 7035.

Timbó (SC), 25/03/2020
MOACYR CRISTOFOLINI JÚNIOR

Secretário de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola

PUBLICAÇÃO LEGAL

CAROLINE BORGES
caroline.borges@ndmais.com.br

O comandante e o imediato 
de uma embarcação que este-
ve atracada no Porto de Itajaí, 
no Litoral Norte, nos dias 13 
e 14 de março, deram positi-
vo para Covid-19, informou a 
Marinha. Neste período, o Al-
mirante Saboia foi visitado por 
cerca de 200 alunos da Escola 
de Aprendizes Marinheiros de 
Santa Catarina, localizada em  
Florianópolis. 

Por meio de nota, a Marinha 
informou que o navio passou 
por um processo de desconta-
minação feito pela Companhia 
de Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica. Imagens 
da operação de higienização 
vazaram nas redes sociais. 

MONITORAMENTO

A Marinha do Brasil disse 
ainda que toda a tripulação está 
sendo monitorada. O estado de 
saúde dos infectados não foi 
informada. Interinamente, um 
novo comandante e imediato 
foram designados para manter 
as atividades do navio. 

Ontem, a Delegacia da Ca-
pitania dos Portos em Itajaí 
afirmou que a embarcação dei-
xou o local no dia 16 de março e 
foi para o Rio Grande (RS). De lá, 
voltou para o Rio de Janeiro. 

Pelo menos cinco alunos 
que estiveram em contato com 
os tripulantes da embarcação 
apresentaram sintomas respi-
ratórios e estão na enfermaria 
da escola, no bairro bairro Jar-
dim Atlântico, em Florianópo-
lis. A reportagem apurou que 
um deles teria sido diagnos-
ticado com pneumonia e está 
em área isolada dos demais.  
Segundo um profissional que 
trabalha na instituição e pediu 
anonimato, a suspeita é de que 
os alunos estejam infectados 
pelo Covid-19. 

5
Alunos que tiveram contato 
com os infectados estão com 
sintomas do coronavírus

Navio 
infectado 
recebeu  
200 alunos
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