
COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local, 
que uma ruptura de cabo óptico impediu a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários das localidades 
de Chapecó, Concórdia, Faxinal do Guedes, Herval d’Oeste, Joaçaba, Videira e Xanxerê - SC no dia 30/06/2020,  
a partir das 13h00 (horário de Brasília). A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a 
regularização do serviço, normalizando-o integralmente às 18h15 (horário de Brasília). 

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DE 
CREDOR, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS CRÉDITOS 
ADQUIRIDOS OU DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA FORMA DA MP 
2.196-3, DE 24.08.2001.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria 
do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial 
da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE PESA TN, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
publicação deste Edital:
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa 
da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos 
não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 
19.07.2002.

Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo 
relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida Provisória 
Nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir a dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO

ESPOLIO ANTENOR SAVI 78429650997 MUTUARIO 
PRINCIPAL 495500030

ESPOLIO BERTOLDO CARLOS 
SCHEIDT 6680666953 AVALISTA/FIADOR 277502169

ESPOLIO DE BERTOLINO 
HOEGEN 12144851972 AVALISTA 277502166

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ A 
CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DE CREDOR, 
VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS OU 
DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA FORMA DA MP 2.196-3, DE 24.08.2001.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria 
do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial 
da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE SECURITIZAÇÃO, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não 
regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data da publicação deste Edital:
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo 
relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida Provisória 
Nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir a dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_
OPERAÇÃO

ESPOLIO GILBERTO 
SCHEFFMACHER DE OLIVEIRA 46999280991 MUTUARIO PRINCIPAL 283701062
ESPOLIO MOACIR LUIZ SALVI 18335101949 MUTUARIO PRINCIPAL 375704474
ESPOLIO JOSE ISIDORO SIMPLICIO 12145890904 MUTUARIO PRINCIPAL 249502583
ESPOLIO STEFANO PESSATTI 6903827900 AVALISTA/FIADOR 249502583

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS - FRANKLIN CASCAES

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

AVISO DO EDITAL DE APOIO ÀS CULTURAS Nº 992/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público aos interessados a retomada 
do prazo de inscrição para o Edital de Apoio às Culturas nº 992/SMA/DSLC/2019 que 
tem por objeto fomentar a cultura com a concessão de R$ 990.000,00 (novecentos 
e noventa mil reais) para projetos artísticos e culturais, nas seguintes áreas: 
Patrimônio e Humanidades, Artes e Diversidade Cultural, sendo R$ 180.000,00 
(cento e oitenta mil reais) destinados a projetos inscritos por pessoas jurídicas 
e R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) para projetos inscritos por pessoas 
físicas. Os interessados deverão apresentar documentação nos moldes do edital, 
devendo se inscrever do período 10h do dia 03 de julho de 2020 até às 13h50min do 
dia 28 de julho de 2020, na Prefeitura do Município de Florianópolis, Rua Conselheiro 
Mafra, n° 656, 3° andar, sala 303, Centro, Florianópolis/SC. O ato de abertura dos 
envelopes se dará no dia 28/07/2020, às 14h no mesmo local. Obtenção do 
Edital: através do site da Prefeitura de Florianópolis: http://www.pmf.sc.gov.br.  
Florianópolis, 30 de junho de 2020. 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/SMA/DSLC/2020

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que o edital de Pregão Eletrônico RP nº 267/SMA/DSLC/2020 que 
tem por objeto o “Registro de Preços para a aquisição de Fórmulas Infantis para 
atender às necessidades do Programa de Fórmulas Infantis Especiais da Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis”, inicialmente publicado no Diário Oficial da 
União Seção 03, página 221, em 17 de junho de 2020, sofreu retificação. O novo 
limite para cadastro de propostas será às 13h30min do dia 14/07/2020. A sessão 
ocorrerá no mesmo dia, a partir das 13h30min. O novo edital se encontra disponível 
no endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 528,00.

PREGÃO ELETRÔNICO SIMPLIFICADO - RP Nº 299/SMA/DSLC/2020
Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa para o fornecimento de KIT’S 
ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MENOS PERECÍVEIS (açúcar refinado, 
arroz parboilizado, atum ralado óleo comestível, biscoito tipo maria/maisena,  chocolate 
em pó 50% cacau, feijão preto, leite em pó integral, massa tipo espaguete sem ovos, óleo 
de soja e sal) para ações de enfrentamento ao COVID 19. Dia 09 de julho de 2020, às 
16h. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

Reação Apoio Laboratorial S.A. CNPJ 10.432.097/0001-65 - NIRE 42300033014 - Edital de Convocação - 
Assembléia Geral Ordinária - Ficam os Senhores Acionistas convidados a comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária do Reação Apoio Laboratorial S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 18 de julho de 2020, às 10:00 
horas, na sede da empresa, localizada na Rua Francisco Tolentino, 23, Jardim Eldorado, na cidade de Palhoça/
SC, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I. Apresentação, exame, discussão e aprovação das 
Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
II. Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
III. Fixar o montante da remuneração global anual dos administradores da Companhia; IV. Outros assuntos 
de interesse da Companhia. Os acionistas poderão ser representados na Assembléia Geral por procuradores, 
na forma do artigo 126, §1º, da Lei 6.404/76, sendo que os respectivos instrumentos de mandato deverão ser 
depositados na sede social da Companhia até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Assembléia 
convocada. Palhoça/SC, 30 de junho de 2020. Jairo Luiz Ledra - Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 30/2020 PMT

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Timbó/SC, informa aos interessados que, considerando incorreções observadas no 
instrumento convocatório – Tomada de Preço nº 30/2020 PMT, fica alterado o valor máximo estabelecido 
para o certame, constante do item 8.7, de R$ 255.019,12 para R$ 255.671,12, correspondente a 
alteração nos orçamentos, diante da ausência de cotação de alguns itens. Desta forma, ficam alterados 
os itens 8.7 e 8.9 do Edital, Memorial Descritivo (Anexo I) e Planilha Orçamentária (Anexo II) anexos aos 
autos do processo, bem como excluído o subitem 8.9.1 do Edital. Os documentos ficam substituídas no 
site: www.timbo.sc.gov.br, link de licitações, devidamente renomeadas para livre consulta.
Em atenção às alterações, a entrega dos documentos fica agendada para a data de 17/07/2020 às 9hs, 
e, a abertura da sessão ocorre às 09h05min da mesma data.
Permanecem inalteradas as demais condições.

TIMBÓ/SC, 01/07/2020
MARIA ANGELICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração
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Quem são os 
novos titulares

Cristiano Socas da Silva é 
natural de Florianópolis. Auditor 
interno do Executivo do Estado 
de SC desde junho de 2008, ele 
é graduado em administração 
pela Esag/Udesc e em direito 
pela UFSC. Tem pós-graduação 
em direito empresarial, pós-
graduação em gestão e direito 
ambiental e pós-graduação em 
contabilidade pública e controle 
interno. Ocupou o cargo de 
gerente de recursos antecipados 
em 2011. Foi assessor do diretor 
de auditoria geral da secretaria 
do Estado da Fazenda entre 2014 
e 2015 e primeiro controlador-
geral da Alesc entre 2016 e 2017. 
Desde 2019, atuava como diretor 
de operações do Badesc.

Marisa Zikan da Silva 
também é natural de 
Florianópolis. Ela é auditora 
interna do Executivo do Estado 
de SC desde setembro de 2006, 
é graduada em administração 
pela Esag/Udesc e pós-
graduada em direito tributário 
pela Unisul. Ocupou os cargos 
de secretária-adjunta da 
Fazenda de Florianópolis entre 
2014 e 2015. Foi assessora do 
diretor de auditoria-geral 
da secretaria do Estado da 
Fazenda entre 2015 e 2018 e 
gerente de auditoria de controle 
interno e gestão de riscos da 
CGE/SC entre 2019 e 2020.

CGE

Governo anuncia controlador-
geral e controladora-adjunta

O governo de Santa Catarina 
anunciou ontem os novos titu-
lares da Controladoria Geral do 
Estado. Cristiano Socas da Silva 
será o novo controlador-geral e 
Marisa Zikan da Silva a adjunta 
do órgão. Eles assumem após a 
renúncia de Luiz Felipe Ferreira 
e de Simone Becker, que estavam 
nos cargos de controlador-geral e 
controladora-adjunta. 

Os novos titulares da contro-
ladoria são auditores internos de 
carreira no Executivo. O gover-
nador Carlos Moisés (PSL) deu as 
boas-vindas aos novos integran-
tes da CGE e destacou a impor-
tância da Controladoria para uma 
atuação responsável e transpa-
rente na gestão estadual.

A Controladoria-Geral, cria-

da na reforma administrativa do 
governo Carlos Moisés, tem sido 
questionada nos últimos meses. 
Luiz Felipe Ferreira, que assumiu 
o cargo logo no início do mandato 
de Moisés e também auxiliou na 
transição do governo de Moisés, 
foi o quarto nome do alto escalão 
a deixar o governo após a polê-
mica compra dos 200 respirado-
res com a Veigamed.

Luiz Felipe Ferreira prestou 
depoimentos por duas vezes à 
CPI dos Respiradores na Alesc e 
pediu para sair na última segun-
da-feira após o vazamento da 
sindicância interna feita pela CGE 
sobre o processo de compra dos 
respiradores. Dias antes, na sex-
ta-feira, a controladora-adjunta 
pediu exoneração. Na sessão de 

terça-feira da Alesc os deputa-
dos aprovaram um requerimento 
pedindo o afastamento do con-
trolador-geral. Apesar de ele ter 
pedido exoneração na segunda-
feira, a exoneração não havia sido 
publicada no Diário Oficial e nem 
comunicada formalmente pelo 
governo do Estado, o que levou 
os deputados a aprovarem o do-
cumento. 
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Cristiano Socas da Silva é auditor 
interno do Executivo desde 2008
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