Editor: Douglas Cauduro douglas.cauduro@ndmais.com.br

segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

15

Esporte
34ª rodada

Série B
tem duelos
decisivos pelo
acesso e Z-4
Guarani e Ponte Preta abrem
a 34ª rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro hoje
com um só objetivo: seguir
vivo na briga por uma vaga
no G4, a zona de acesso.
Após empatar o 198º dérbi
com a Ponte Preta, por 1 a 1, o
Guarani visitará o CRB às 20h,
em Maceió. O time paulista
ocupa a sexta colocação com
48 pontos, a quatro do G4. O
CRB, por sua vez, conquistou
sua segunda vitória seguida
ao superar o Confiança por 2
a 0. Os mandantes ocupam a
13ª colocação com 43 pontos e
querem carimbar presença na
Série B da temporada 2021.
Em Campinas, às 17h30,
a Ponte Preta tentará voltar
a vencer após dois tropeços
seguidos. O problema é que
o time paulista receberá o
Cuiabá, que está dentro da
zona de acesso. Se a Ponte
Preta soma 47 pontos na oitava
colocação, os mato-grossenses têm 54, no terceiro lugar.
O Cuiabá não perde há duas
rodadas e vem de vitória por
1 a 0 sobre o Juventude, um
concorrente direto pelo G4.
Em Aracaju, às 20h, duelam
Confiança e Operário-PR. Os
sergipanos, na 14ª colocação com 42 pontos, buscarão
a recuperação. O Operário,
enquanto isso, defenderá
invencibilidade de três rodadas depois dos 2 a 0 sobre o
lanterna Oeste. O time paranaense tem 45 pontos.

OS CATARINENSES

A rodada seguirá amanhã
com cinco partidas. Destaque
para América-MG e Chapecoense, que podem até garantir
o acesso. Na liderança com 66
pontos, os mineiros visitarão o ameaçado Náutico. Em
queda de produção, mas ainda
na segunda posição e com 63
pontos, a Chapecoense tentará
a reabilitação contra o Figueirense, que está na zona de
rebaixamento. Na quarta-feira,
dois jogos encerrarão a rodada.
Se o Avaí, adversário do Vitória,
ainda pensa no G4, o Cruzeiro
cumprirá tabela contra o Oeste
que poderá ser rebaixado.

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 34/BAFL/2020
Seção
Pública:
22/01/2021,
às
09:00hs,
no
sítio
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual também poderá ser obtido o
Edital a partir de 11/01/2021. Maiores informações: (48) 3229-5071, de segunda a
sexta-feira das 08:00 às 16:00 horas OBJETO: MANUTENCAO E REPARACAO
DOS PORTOES DIANTEIROS E TRASEIROS DO HANGAR DA BAFL.
Ricardo Felzcky Ten Cel Av
Ordenador de Despesas

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ no 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que a Diretoria Executiva
da ENGIE Brasil Energia S.A., usando a competência que lhe foi conferida pelo
Conselho de Administração, definiu a data de 29 de janeiro de 2021 para o pagamento
dos seguintes proventos, com base nas demonstrações financeiras levantadas em
30 de junho de 2020, com fundamento no art. 204 da Lei no 6.404/76: 1) Dividendos
intermediários: conforme divulgado via Aviso aos Acionistas em 30 de julho de 2020, no
valor de R$ 677.688.153,38 (seiscentos e setenta e sete milhões, seiscentos e oitenta
e oito mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), correspondentes a
R$ 0,8305737385 por ação. Os referidos dividendos serão pagos com base nos dados
cadastrais existentes no Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. em 7 de agosto de 2020, e
2) Dividendos intermediários adicionais: conforme divulgado via Aviso aos Acionistas
em 15 de dezembro de 2020, no valor de R$ 554.472.125,49 (quinhentos e cinquenta e
quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e
nove centavos), correspondentes a R$ 0,6795603315 por ação. Os referidos dividendos
serão pagos com base nos dados cadastrais existentes no Itaú Unibanco Banco Múltiplo
S.A. em 18 de dezembro de 2020. A Diretoria Executiva da ENGIE Brasil Energia S.A.
definiu também a data de 5 de abril de 2021 para o pagamento do seguinte provento:
3) Juros sobre o capital próprio: conforme divulgado via Aviso aos Acionistas em 15
de dezembro de 2020, referentes ao período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2020,
nos termos do art. 9o da Lei nº 9.249/95 e da Deliberação CVM no 683/2012, no valor bruto
de R$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de Reais), correspondentes a
R$ 0,2144797773 por ação. Os referidos juros serão pagos com base nos dados cadastrais
existentes no Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. em 18 de dezembro de 2020.
Florianópolis, 8 de janeiro de 2021.
Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor-Presidente e de Relações com Investidores

EDITAL DE PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL
0013042/2020

O LEILOEIRO OFICIAL Ulisses Donizete Ramos, matrícula nº AARC/309, autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - Banrisul, torna público que submeterá à venda, para pagamento da
dívida fiduciária em favor do Credor Banrisul, na forma da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar, e observadas
as condições do contrato de empréstimo, em Primeiro Público Leilão no dia 18/01/2021, às 14 horas, no site:
www.donizetteleiloes.com.br, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda (valor de avaliação estipulado em
contrato) e, não alcançando êxito neste, em Segundo Público Leilão no dia 02/02/2021, no mesmo horário e local,
pelo lance maior oferecido, desde que igual ou superior ao preço mínimo equivalente ao montante da dívida e demais
encargos e obrigações, tudo devidamente atualizado na data do leilão, dos imóveis:
Imóvel A) Terreno urbano Quadra D, Lote 56, com área real de 258,00 m², sem benfeitorias. Sito à rua Juvêncio
Delfino da Silva, Bairro Morro do Boi, Balneário Camboriú/SC. Objeto da matrícula nº 31.348 do 2º Ofício de Registro
de Imóveis de Balneário Camboriú/RS;
Valor: 1º leilão: R$ 269.354,97; 2º leilão: R$ 134.677,48**;
Fiduciante: Sérgio Antonio Schmitz EIRELI;
Contrato: 2015013130104061000023;
Imóvel B) Terreno urbano Quadra D, Lote 57, com área real de 258,00 m², sem benfeitorias. Sito à rua Juvêncio
Delfino da Silva, Bairro Morro do Boi, Balneário Camboriú/SC. Objeto da matrícula nº 31.349 do 2º Ofício de Registro
de Imóveis de Balneário Camboriú/RS;
Valor: 1º leilão: R$ 269.354,97; 2º leilão: R$ 134.677,48**;
Fiduciante: Sérgio Antonio Schmitz EIRELI;
Contrato: 2015013130104061000023;
Imóvel C) Prédio residencial nº 320, 2 dormitórios, área real construída de 68,96 m² e respectivo terreno com área
real de 243,75 m². Sito à Rua Panamá, Bairro Nações, Balneário Camboriú/SC. Objeto da matrícula nº 46.316 do 1º
Registro de Imóveis de Balneário Camboriú/SC;
Valor: 1º leilão: R$ 745.664,19; 2º leilão: R$ 372.832,09**;
Fiduciante: Sérgio Antonio Schmitz EIRELI;
Contrato: 2017013130106201000003;
* - O imóvel é arrematado no estado em que se encontra. Qualquer diferença existente entre o imóvel e sua
documentação não poderá ser invocada como motivo para compensação, quer no preço, quer nas condições
de pagamento, correndo ainda por conta do arrematante as despesas, a iniciativa e os meios necessários à sua
desocupação. A respectiva escritura pública de compra e venda deverá ser formalizada no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da arrematação, não sendo permitido retardar essa formalização sem que haja impedimento legal para
tanto, devendo, nesse caso, os encargos de condomínio e IPTU do imóvel serem imediatamente assumidos pelo
arrematante. Estando o imóvel desocupado, a entrega das chaves ao arrematante fica condicionada a apresentação
de comprovante de que a respectiva escritura de compra e venda foi encaminhada para registro no Ofício de Registro
de Imóveis competente.
** - Valor corrigido pela aplicação de coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento
dos depósitos de poupança mantidos nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos
– SBPE, mais despesas previstas no Art. 27, § 2º da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997).
Pagamento: À vista, mediante transferência bancária proveniente de conta de titularidade do arrematante;
Comissão do Leiloeiro: 5%;
Informações: Com o leiloeiro Ulisses Donizete Ramos, endereço: Rua Nepal, 910, Pavimento Térreo - Nações
- Balneário Camboriú/SC, telefones: (47) 3063-0319 e (47) 99911-1606, ou com o Banrisul pelos telefones (51) 32154521, 3215-4525 e 3215-4516, das 08h às 17h.
Porto Alegre, 08 de janeiro de 2021.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.

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 em 15/01/2021, às 10:30 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) constituição de consórcio com a 9MM Propaganda Ltda., sociedade inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 05.332.468/0001-05, conforme o Termo de Compromisso de Consórcio firmado
em 09/07/2020 no âmbito da Concorrência nº 004/2020 promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP (Processo nº 191/2020), e considerando o resultado
da classificação dos licitantes divulgado constante da Ata de Sessão Pública nº 001/2021 de referida
concorrência, e (ii) outros assuntos de interesse social.
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 estaduais e municipais competentes, relacionados
à pandemia de covid-19, continuarão a ser observados pela administração, inclusive para a realização
da Assembleia.
Florianópolis, 06 de janeiro de 2021.
Carlos Eduardo José Monguilhott
Diretor-Presidente

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 25 de janeiro de
2021, às 15 horas, que em virtude da pandemia Covid-19, a assembleia será
realizada de forma digital, via sistema eletrônico, em primeira chamada, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. substituição dos Conselheiros Fiscais da Companhia;
2. autorização para transferências de ativos-imóveis ao Estado a título de
devolução de capital social;
3. autorização para venda de ativos-investimentos;
4. outros assuntos de interesse da Companhia.
Florianópolis, 06 de janeiro de 2021.
Rosilene Eller – Liquidante

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 25 de janeiro de 2021, às
16 horas, que em virtude da pandemia, a assembleia será realizada de forma
digital, via sistema eletrônico, em primeira chamada, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia:
1. Substituição dos membros do Conselho Fiscal;
2. Outros assuntos de interesse da Companhia.
Florianópolis, 06 de janeiro de 2021.
Rodrigo Mocelin - Liquidante

COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
DE SANTA CATARINA - CIDASC

LEILÃO PÚBLICO
Procedimento Licitatório nº 001/2021. Tipo de Licitação: Leilão Público na forma
eletrônica. Hora e Data: início as 9:00 horas do dia 25 de janeiro de 2021. Local: A
licitação será realizada através do Portal do Leiloeiro na Rede Mundial de
Computadores, através do sítio www.leiloador.com.br . Objeto: Venda de bens,
recuperáveis em geral, máquinas, caminhões e veículos, considerados inservíveis.
Local para obtenção do Edital: O mesmo acima citado ou www.cidasc.sc.gov.br .
Custo do edital: Zero. Florianópolis SC, 08 de janeiro de 2021. Luciane de Cássia
Surdi – Presidente.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3306/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos para a
Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão: 17/02/2021 ás
13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas
as comunicações (CIG) SES 2020AS002202.
_________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3145/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos para a
Gerência de Bens Judiciais (GEJUD) e Diretoria de Assistência Farmacêutica
(DIAF). Abertura da sessão: 22/02/2021 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.
br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações (CIG) SES
2020AS002071.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3254/2020. Objeto: Aquisição de órteses, próteses e materiais
especiais (neuroestimuladores) para o Hospital Governador Celso Ramos (HGCR).
Abertura da sessão: 23/02/2021 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.
br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações (CIG) SES
2020AS002081.

