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Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 05 de abril de 2022, às 14:00 horas realizará 
licitação na modalidade Concorrência  para obras e serviços de engenharia Nº 072/2022, destinada 
aos “SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRODRENAGEM NO RIO DOS PASSOS, 

LAJEADO PASSO DOS ÍNDIOS, LAJEADO PASSO DOS FORTES, LAJEADO SANTA MARIA E 
SANGA BELA VISTA”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 05 de abril de 2022. Edital e esclarecimentos 
poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou 
pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 25 de fevereiro de 2022. Valmor Junior Scolari – Secretário de 
Planejamento e Desenvolvimento - Cód. TCE FE120A0F817DD4A43B7052AD46704DEEBF91BFBF 

Secretaria de Estado da Comunicação
Publicações Legais 

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CAPITAL SOCIAL
(Autorizado: R$ 700.000.000,00)
(Realizado: R$ 638.204.848,26)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Acionistas da Agência de Fomento do Estado de Santa 
Catarina S.A. – BADESC – para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
na Sede da Sociedade, na Rua Almirante Alvim, 491, Centro, Florianópolis, no dia 
14 de março de 2022, às 14h, com a seguinte

ORDEM DO DIA 
1º Deliberação sobre destinação dos juros sobre capital próprio do exercício de 
2021 aos acionistas;
2º Deliberação sobre aumento de capital;
3º Reforma do Estatuto Social para atualização do capital social registrado no Art. 5º;
4º Consolidação do Estatuto Social.

Florianópolis (SC), 04 de março de 2022
Eduardo Alexandre Corrêa de Machado

Diretor-Presidente

 REPUBLICAÇÃO DA 1° RETIFICAÇÃO.
Pregão Eletrônico nº 0245/2021.

Torna-se pública a REPUBLICAÇÃO DA 1° RETIFICAÇÃO, como segue: o edital 
e seus anexos foram alterados devido a incorreções. O novo edital e seus anexos 
estão disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. 
Informações serão prestadas através do e-mail centraldecompras@sea.sc.gov.br, 
ou no seguinte endereço: Rodovia SC 401 Km 5, nº 4600, Bloco II, CEP 88032-000, 
Bairro Saco Grande II, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, em dias 
úteis. Processo SGP-e: SEA 6566/2020. Protocolo CIG SGP-e: 2021AS009755.

AVISO DE LICITAÇÃO                  
Pregão Eletrônico nº 0038/2022 - menor preço por Item.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material esportivo 
para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Educação. Início 
da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 07/03/2022. Fim da entrega de 
propostas: às 13:15 horas do dia 17/03/2022. Abertura da sessão: a partir das 13:15 
horas do dia 17/03/2022. Início da disputa: a partir das 13:30 horas do dia 17/03/2022. 
O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. 
Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail centraldecompras@
sea.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rodovia SC 401 Km 5, nº 4600, Bloco II, 
CEP 88032-000, Bairro Saco Grande II, Florianópolis/SC, no horário das 00:00 às 
00:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SED 00051803/2021. GGG: 2022AS000114
E-Sfinge:
D5FFC9C7E26AA12C26E3C1DA0C1CEF4923399219.

AVISO DE SUSPENSÃO 
Pregão Eletrônico nº 023/2022 - menor preço por Lote.
Objeto: Aquisição de equipamentos decorrente da migração dos telefones 
analógicos para telefones VOIP que serão utilizados nas unidades da PMSC, CPMA 
e CPMR (REGISTRO DE PREÇO) está SUSPENSO (sine die) devido à Retificação 
do Termo de Referência do Edital. SGP-e: PMSC 00070752/2021.

Agência de Fomento do Estado  de Santa Catarina S.A. 
CNPJ Nº 82.937.293/0001-00 AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA nº 3074/2021 – Menor Preço, pelo regime de empreitada por 
preço unitário. Objeto: contratação de execução de obra no Setor de Nutrição 
e Dietética do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG). Abertura da sessão: 
07/04/2022 às 15h. O Edital está disponível no site www.portaldecompras.
sc.gov.br. Informações serão prestadas pelo e-mail obrasdlic@saude.sc.gov.br, 
ou no endereço Rua Esteves Júnior, 160 – Edifício Halley – 2º andar – Centro – 
Florianópolis – SC, em dias úteis. SIGEF/GGG: 2022AS002287

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0418/2022 - menor preço por Item.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria e cirurgia para as unidades da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). Início da entrega de propostas: às 17:30 
horas do dia 15/03/2022. Fim da entrega de propostas: às 08:15 horas do dia 
06/04/2022. Abertura da sessão: a partir das 08:15 horas do dia 06/04/2022. Início 
da disputa: a partir das 08:30 horas do dia 06/04/2022. O Edital e seus anexos 
estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão 
prestadas através do e-mail licitacao@saude.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: 
Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º andar, CEP 88015-530, Bairro 
Centro, Florianópolis/SC, no horário das 10:00 às 12:00, em dias úteis. Processo 
SGP-e: SES 14938/2022. GGG: 2022AS002303
E-Sfinge: 2749024D93231F6CDB5859EE10F06DCDB6EAABEA.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0417/2022 - menor preço por Item.
Objeto: Aquisição de cadeiras para as Unidades da SES. Início da entrega de 
propostas: às 17:30 horas do dia 15/03/2022. Fim da entrega de propostas: às 
08:15 horas do dia 08/04/2022. Abertura da sessão: a partir das 08:15 horas do 
dia 08/04/2022. Início da disputa: a partir das 08:30 horas do dia 08/04/2022. O 
Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.br. Informações 
sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@saude.sc.gov.br, ou no 
seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º andar, CEP 
88015-530, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário das 10:00 às 12:00, em dias 
úteis. Processo SGP-e: SES 193538/2021. GGG: 2022AS002410
E-Sfinge: 615C060D4861B6A9615F40EB7B2CCD952E0728CF.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0409/2022 - menor preço por Lote.
Objeto: Contratação dos serviços de empresa especializada em prestação de 
serviços com fornecimento de infra estrutura, hospedagem e alimentação, para 
realização do Evento: V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL – 
SANTA CATARINA para a Secretaria do Conselho Estadual de Saúde (SECES). 
Início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 11/03/2022. Fim da entrega 
de propostas: às 08:15 horas do dia 31/03/2022. Abertura da sessão: a partir das 
08:15 horas do dia 31/03/2022. Início da disputa: a partir das 08:30 horas do dia 
31/03/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.
br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@saude.
sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º 
andar, CEP 88015-530, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário das 10:00 às 
12:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SES 173293/2021. GGG: 2022AS002304
E-Sfinge: F9EC978C147F4E9AD9001F51567450DE5C6FE464

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0420/2022 - menor preço por Lote.
Objeto: Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais para as Unidades da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). Início da entrega de propostas: às 17:30 
horas do dia 15/03/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:15 horas do dia 
01/04/2022. Abertura da sessão: a partir das 13:15 horas do dia 01/04/2022. Início 
da disputa: a partir das 13:30 horas do dia 01/04/2022. O Edital e seus anexos 
estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão 
prestadas através do e-mail licitacao@saude.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: 
Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º andar, CEP 88015-530, Bairro 
Centro, Florianópolis/SC, no horário das 10:00 às 12:00, em dias úteis. Processo 
SGP-e: SES 167938/2021. GGG: 2022AS002302
E-Sfinge: 220CE377914A9288855014470CB03FA7405863BF.

Poder Judiciário - Justiça Estadual - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - 2ª Vara da 
Família e Órfãos da Comarca de Florianópolis (Capital) - Eduardo Luz. Rua José da Costa Moellmann, 
197, Fórum Eduardo Luz, Sl 112 - Balcão virtual: https://vc2.tjsc.jus.br/balcao-capital-familia2 -  Bairro:  Centro - 
CEP: 88020170 - Fone: (48)3287-6890 - Whatsapp: (48)3287-6890 - Email: capital.familia2@tjsc.jus.br. In-
terdição/Curatela nº 5005951-30.2021.8.24.0091/SC. Requerente: Nilson Schwalb  Junior;  Requerente: Ma-
ria Olivia Schwalb Seleme; Requerente: Ana Paula Schwalb Mendes; Requerido: Nilson Schwalb. Edital nº 
310022298545. Juiz do Processo: Luciana Pelisser Gottardi Trentini - Juizde Direito Interdito(s):  Nilson 
Schwalb, CPF: 05427738991, endereço: R. Secundino Peixoto, 173 - Estreito - 88075080 -  Florianópolis (Re-
sidencial). Prazo do Edital: 10 dias. Doença Mental Diagnosticada: síndrome demencial (CID10 F03), sendo 
incapaz para os atos da vida civil. Data Sentença: 12/11/21. Curador(a) Nomeado(a):  Nilson  Schwalb  Junior, Ma-
ria Olivia Schwalb Seleme e Ana Paula Schwalb Mendes. Pelo presente, os que virem ou dele  conhe cimen to ti-
verem Ficam Cientes de que neste Juízo de Direito tramitaram regularmente os autos do processo epi gra-
fado, até a sentença final, sendo decretada a medida postulada conforme transcrito na parte su perior deste 
edital, e Nomeado o curador, o qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exer-
cício do cargo. E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edi-
tal, o qual será afixado no local de costume e publicado 03 vezes, com intervalo de 10 dias, na forma da lei.

SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - 
SAAE/GFPOLIS

ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO: Serão realizadas eleições na forma do Estatuto Social no dia 09 e 10 
de maio de 2022, das 08h às 17h50min na sede da entidade, sito a Rua Cardeal Câmara 146, Barreiros, 
São José/SC, e na forma itinerante, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes, efetivos e suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado na secretaria do 
sindicato das 08h às 11h e das 13h às 16h no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da publicação 
deste aviso. O Edital de publicação das eleições encontra-se afixado na sede desta entidade e nos murais 
dos estabelecimentos de ensino. São José/SC, 04 de março de 2022. Elvio José Kretzer - Presidente.

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SICOOB SUL - CNPJ: 05.888.589/0001-20  
NIRE: 41400015581, com sede e administração na Rua Benjamin Lins, 610,  
Bairro Batel, na cidade de Curitiba, PR, CEP 80420-100

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SICOOB SUL, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que são em número 
de 55 (cinquenta e cinco), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser 
realizada no dia 15/03/2022, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos delegados em condições de votar; ou às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda 
convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou em terceira 
e última convocação, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), com um mínimo de 10 (dez) delegados 
em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: 
a) relatório da gestão; 
b) balanço do exercício; 
c) relatório da auditoria externa; 
d) demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com 
estabelecimento de fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de 
Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal; 
4. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, gratificações e remuneração variável em 
razão do cumprimento de metas dos membros da Diretoria Executiva; 
5. Apresentação do planejamento das atividades da Cooperativa; 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1. Reforma Geral do Estatuto Social para adoção do modelo padrão do Sistema Sicoob com alteração 
nas condições de admissão, formação do capital, composição do Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva; 
2. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, da Política Institucional de 
Governança Corporativa e da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob. 
A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL por meio do aplicativo ZOOM para participar e pelo 
aplicativo SICOOB MOOB para votar, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google 
Play, acessível a todos os delegados.
Os documentos relativos à Assembleia Geral e o endereço de acesso à plataforma ZOOM serão enviados 
aos Delegados e estarão disponíveis no sítio https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/
sicoob-sul/a-cooperativa/.

Curitiba, 03 de março de 2022.
JEFFERSON NOGAROLI

Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/PMSJB/2022 - CONCORRÊNCIA N.º 002/PMSJB/2022
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA (SC), pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ 
n.º 82.925.652/0001-00, com Prefeitura na Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São 
João Batista, SC, CEP: 88.240-000, de conformidade com a Lei 8.666/93, por determinação de Gelio de 
Oliveira, Secretário Municipal de Infraestrutura, torna público que se acha aberto o Processo Licitatório 
025/PMSJB/2022 - Tomada de Preços nº 002/PMSJB/2022, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para execução de pavimentação asfáltica, drenagem, passeio 
e sinalização viária da rua Jorge Lacerda, rua Luis Laus, rua Anastácio Espíndola, rua José Antônio da 
Silva, rua José Corsani, rua Otaviano Dadam, rua Manoel Cordeiro e rua Lidia Leal Gomes, no município 
de São João Batista, SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma 
físico-financeiro, ART e demais documentos complementares, parte integrante do edital do tipo “menor 
preço por item”; Entrega dos envelopes: até às 8h45min do dia 07/04/2022. Abertura dos envelopes: 9h 
do dia 07/04/2022. Informações e cópia do edital: Departamento de Licitação, no endereço supracitado, 
pelo tel: (48) 3265-0195 (ramal 206) ou através do site www.sjbatista.sc.gov.br. 

São João Batista, 03 de março de 2022.
Gelio de Oliveira

Secretário Municipal de Infraestrutura

A morte do advogado crimi-
nalista Carlos Eduardo Martins 
Lima não tem relação com a 
profissão, segundo o delega-
do Ênio Mattos, responsável 
pelo caso. O corpo do advogado 
foi achado quarta-feira (2), 
numa servidão do bairro Rio 
Vermelho, no Norte da Ilha. 
Ele passava férias no Estado.

Lima, de 31 anos, era natural 
de Bagé (RS) e atuava no mu-
nicípio de Gravataí, na região 
metropolitana de Porto Alegre. 
A Polícia Civil investiga o caso.

Conforme o delegado, a polícia 
segue diversas linhas de investi-
gação, mas antecipa que o crime 
não está associado à profissão 
de Lima. Ainda não há suspeitos. 
A polícia já começou a coletar 
depoimentos de pessoas ligadas 
à vítima. “Parece que ele tinha 
uma namorada e ela também 
vai ser chamada”, disse Mattos.

O carro da vítima, uma BMW 
branca, foi achado por po-
pulares abandonado em uma 
região de mata próxima ao 
terminal lacustre do Rio Ver-
melho. O veículo estava com as 
portas abertas e sem a chave.

POLITRAUMATISMO
Foi feita uma perícia no local 

e, posteriormente, o carro 
foi levado ao pátio da Polícia 
Científica. Segundo o delega-
do, não foi encontrado nada de 
suspeito no veículo que pudesse 
auxiliar nas investigações.

O corpo de Lima foi encon-
trado em via pública, com 
perfurações na área da cintura. 
A causa da morte, segundo o 
médico legista que examinou o 
cadáver, foi “politraumatismo 
causado por múltiplos ferimen-
tos com objeto perfurante”.

A OAB/RS emitiu uma nota 
na qual diz que o presidente 
da instituição, Leonardo La-
machia, requereu à Secretaria 
Estadual de Segurança Pú-
blica e à Polícia Civil de San-
ta Catarina a apuração dos 
fatos sobre o assassinato.

Advogado 
gaúcho é 
encontrado 
morto na Ilha

ESTAVA DE FÉRIAS

Carlos Eduardo Martins Lima, 
31 anos, era natural de Bagé

R
EPR

O
D

U
ÇÃ

O
/N

D


		2022-03-03T19:44:20-0300
	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA:00481841000168




