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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Santa Catarina – APCEF/SC, CNPJ nº 
83.930.198/0001-30, endereço na Alameda César Nascimento, n°700, bairro de Jurerê da cidade de 
Florianópolis/SC, por seu Presidente abaixo assinado, convoca todos os Associados para participarem 
da assembleia extraordinária que se realizará de forma remota/virtual a partir das 8h horas do dia 
21 de outubro de 2020 até às 20 horas do dia 22 de outubro de 2020, por meio do link https://
fenae.votabem.com.br/, onde estarão disponíveis todas as informações necessárias para a deliberação 
acerca de aprovação da seguinte ordem do dia: propor em relação à UNIÃO FEDERAL/FAZENDA 
NACIONAL ação coletiva tributária destinada a declarar os valores das contribuições extraordinárias 
para pagamento do equacionamento do déficit do Reg/Replan Saldado e não Saldado, obter a dedução 
integral das contribuições extraordinárias na declaração de ajuste anual e a devolução de todos os 
valores pagos nos últimos cinco anos a contar da propositura da ação.
A ação tem o mesmo objeto das coletivas tributárias propostas em 2017/2018, mas terão como 
beneficiários aqueles que não estão na lista da primeira ação, mas são associados atualmente, e os que 
se associarem até a data que será comunicada após a realização da assembleia.
Informamos que a assembleia será realizada de forma remota/virtual nos termos do artigo 5º da Lei 
14.010/2020, em decorrência da impossibilidade de aglomeração para evitar a contaminação pela 
COVID-19, e haverá, além das informações que ficarão disponíveis durante todo o período de votação, 
um plantão para tirar dúvidas no dia 21 de outubro de 2020, das 17h às 19h30.

Florianópolis, 06 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO ZANARDI

Presidente 

 Poder Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 2ª Vara Cível 
da Comarca de São Francisco do Sul Rua Cel. Oliveira, 289 - Bairro: Centro - CEP: 89240000 - Fone: 
(47) 3471-1500 - Email: saofrancisco.civel2@tjsc.jus.br USUCAPIÃO Nº 5001779-72.2020.8.24.0061/SC 
AUTOR: KASSIANO HILARIO ROCHA EDITAL Nº 310004119368 JUIZ DO PROCESSO: TIAGO LOUREIRO 
ANDRADE - Juiz Substituto Citando(a)(s): Ausentes, desconhecidos e terceiros interessados. Prazo do 
Edital: 30 dias Descrição do(s) Bem(ns): "Um terreno de forma irregular, contendo as seguintes medidas 
e confrontações: Inicia-se no Vértice denominado 'V1', georreferenciado no Sistema Geodésio Brasileiro, 
SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 734612.754 m e 
N=7085806.052 m dividindo-o com a Rua Aluizio de Oliveira; Daí segue confrontando com a Rua Aluizio 
de Oliveira com o azimute de 127°03'22" e a distância de 11.90m até o Vértice 'V2' (E=734622.245 m 
e N=7085798.885 m); Daí segue confrontando com Oswaldo Francisco Golçalves com o azimute de 
221°22'31" e a distância de 60.80 m até o Vértice 'V3' (E=734582.065 m e N=7085753.270 m); Daí segue 
confrontando com Laides Correia de Lima com o azimute de 307°03'22" e adistância de 11.90 m até o Vértice 
'V4' (E=734572.574 m e N=7085760.437 m); Daí segue confrontando com Lourival Alves com o azimute 
de 41°22'31" e a distância de 60.80 m até o Vertice 'V1' (E=734612.754 m e N=7085806.052 m); início da 
descrição. Fechando assimo perímetro acima descrito com uma área superficial 720.85 m². OBS: Terreno 
edificado com uma construção medindo 87m². Área Total do terreno: 720.85 m². Perímetro: 145.35 m.". Prazo 
Fixado para a Resposta: 15 (quinze) 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 supramencionado, 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). Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV 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 01 (uma) vez(es), sem intervalo de dias, na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
ERRATA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2020
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚPLICA

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, de conformidade com a Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e alterações, 
convênio 2019TN1258/25019, torna público, para conhecimento dos interessados, que o processo licitatório nº 
033/2020, modalidade Concorrência Pública que tem por objeto outorga, em regime para CONCESSÃO PÚBLICA de 
transporte  hidroviário de ligação entre o Continente e a ilha com embarcação Ferry Boat para travessia de veículos, 
cargas e passageiros, na forma do termo de referência em anexo ao edital, por um período de 15 (quinze) anos, sofreu 
alterações que estão disponíveis no site www.saofranciscodosul.sc.gov.br � serviços � pregões e licitações � categoria 
� Concorrência Pública.
Tendo em vista que as alterações inquestionavelmente não afetam a formulação das propostas, fica mantido que os 
envelopes com a documentação para habilitação, proposta técnica e comercial deverão ser entregue até às 08:30 hs do dia 
20/10/2020 na Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas - Setor de licitações e contratos, sito na Praça Dr. Getúlio 
Vargas, 01, Centro. A abertura dos envelopes nº 01 (documentação para habilitação), dar-se ás 09:00hs do dia 20/10/2020. 
São Francisco do Sul, 06 de outubro de 2020.

Maria José Costa
Secretária Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020
_PRIMEIRA ERRATA _

Comunicamos que o edital de Pregão Presencial nº 03/2020, expedido pelo Município de Tubarão, por 
intermédio da Fundação Municipal de Desenvolvimento Social, do tipo menor preço por item, cujo objetivo 
é a aquisição de 02 (dois) veículos automotores para uso da Fundação Municipal de Desenvolvimento 
Social, sofreu alterações na descrição do objeto no edital e Termo de Referência (Anexo I).
Diante do exposto, reabre-se a data para a sessão de abertura do presente processo licitatório, para dia 
27/10/2020 às 14:00 horas. A entrega dos envelopes será até as 13:30 do mesmo dia.
Tais alterações, integram os autos. Reiteram-se as demais cláusulas do edital.

Tubarão/SC, 07 de outubro de 2020.
André Fretta May
Diretor-Presidente

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2020

O Município de Tubarão/SC, situado à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, informa que se encontra 
aberta licitação na modalidade pregão presencial, tipo menor preço por item, visando o REGISTRO DE 
PREÇOS para eventual contratação de empresas para eventual fornecimento de insumos AREIA MÉDIA 
para utilização das demandas advinda do Município de Tubarão no que tange manutenção e conservação 
de vias públicas e construção de materiais para tubulações de drenagem.
Início da Sessão Pública do pregão presencial: 14:00 do dia 26/10/2020.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 
13 às 19 horas, ou pelo site www.tubarao.sc.gov.br.

Tubarão/SC, 07 de outubro de 2020
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito
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