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EDITAL DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICOS LEILÕES
Exequente e Credora – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

ALIANÇA RS/SC – SICREDI ALIANÇA RS/SC.
Pelo presente Edital fica notificado, que no dia 20.05.21, às 16:00h, no endereço eletrônico 
www.centralsuldeleiloes.com.br, e no escritório do leiloeiro, situado na Av. Luiz Lazzarin, 2.300, Santo 
Antônio, Criciúma/SC, LÚCIO UBIALLI – AARC/030, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado 
pela SICREDI ALIANÇA RS/SC, venderá por si, no dia, hora e local acima referidos, em PRIMEIRO 
PÚBLICO LEILÃO, de modo SIMULTÂNEO (presencial e on-line), pelos lanços mínimos abaixo fixados, 
na forma da Lei 9.514/97 e Resoluções Complementares, o imóvel a seguir descrito, adquirido através 
da consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor da SICREDI ALIANÇA RS/
SC, em virtude de atraso no pagamento de prestações mensais. Bem: 01 (um) terreno designado por 
lote nº 06, da quadra nº 05, do Loteamento Ipacaraí, situado na Rua Domingos Antônio Pereira, 
Bairro Tijuquinhas, Distrito de Guaporanga, no Município de Biguaçu/SC, com a área de 402,00m², 
sendo 12,00 metros de frente, 12,00 metros de fundos e em ambas as laterais mede 33,50 metros, com 
as seguintes confrontações: na frente com a Rua nº 02; nos fundos com o lote nº 24; na lateral direita 
com o lote nº 05; e na lateral esquerda com o lote nº 07, matriculado sob o nº 3.913 no C.R.I. de Biguaçu/
SC. Obs.: cadastrado sob o nº 04.01.007.0112.000.000. Localizado em rua sem pavimentação. Obs.: 
sobre o referido imóvel encontra-se edificada uma casa de aproximadamente 350m² de área construída. 
Ônus: nada consta. O lanço mínimo para arrematação será o valor do imóvel, ou seja: R$ 139.753,66 
(cento e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos). Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 28.05.21, às 16:00h, no endereço 
eletrônico www.centralsuldeleiloes.com.br, e no escritório do leiloeiro, para realização do SEGUNDO 
PÚBLICO LEILÃO, de modo SIMULTÂNEO (presencial e on-line), com lance mínimo igual ou superior 
ao valor da dívida, ou seja, R$ 198.046,58 (cento e noventa e oito mil, quarenta e seis reais e 
cinquenta e oito centavos). Maiores informações com o Leiloeiro Oficial: (48) 3437-6115 e/ou pelo site: 
www.centralsuldeleiloes.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo do Avaí Futebol Clube, no uso de suas atribuições e na forma 
do inciso I do artigo 41, letra “I” do artigo 48 e inciso III do artigo 89 do Estatuto, convoca os membros 
do Conselho Deliberativo para a Reunião Ordinária a ser realizada no dia 27 do mês de abril de 2021, 
às 19 horas, em primeira convocação, com a presença da maioria simples dos Conselheiros com direito 
a voto e, em segunda convocação, às 19 horas e 30 minutos, com qualquer número de Conselheiros 
presentes. A Reunião Ordinária ocorrerá de maneira remota por conta da pandemia que atinge o Brasil 
e consequentemente o Estado de Santa Catarina. O link para o ingresso na reunião será encaminhado 
a todos conselheiros.
Segue a Ordem do Dia:
1- Leitura, análise e aprovação da Ata da Reunião Anterior;
2- Apreciação e deliberação sobre o Parecer do Conselho Fiscal referente às contas do exercício de 
2020;
3- Assuntos Gerais;

Florianópolis, 20 de abril de 2021.
SPYROS APÓSTOLO DIAMANTARAS
Presidente do Conselho Deliberativo

Avaí Futebol Clube
Fundado em 1º de Setembro de 1923

Aviso De Licitação 
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 04 de maio de 2021, às 15:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 56/2021-FMS, destinada a “Aquisição 
parcelada de materiais de uso laboratorial para realização de coleta de sangue ao Laboratório 

Municipal de Análises Clínicas e Ambientais”. Protocolo até às 14:50 horas do dia 04 de maio de 2021. 
Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio 
Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49-3321-8462.

Chapecó, 16 de abril de 2021.
Luiz Carlos Balsan - Secretário Municipal de Saúde

CONVOCAÇÃO
O Presidente da Cooperativa de Construção de Edifícios Novo Horizonte, inscrita no CNPJ 

36.445.479/0001-17, através do presente, vem CONVOCAR os interessados para a Assembleia Geral 

Extraordinária,a se realizar no dia 07/05/21,que em virtude da pandemia do Covid-19,será através de 

plataforma virtual que será encaminhada aos cooperados,com início às 14h em 1ª convocação, se atingir 

2/3 do número de cooperados;às 15h em 2ª convocação,se houver metade mais um dos cooperados e,3ª 

convocação às 16h,com o mínimo de 10 (dez) cooperados,para a seguinte ordem do dia:1) alterações 

da nominata de cooperados e eleição de cargos eventualmente vagos; 2)Alteração do nome e endereço 

da Cooperativa;3)Outros assuntos de interesse dos cooperados. Florianópolis, 20/04/21, Presidente do 

Conselho de Administração Jeverson Rodrigues Abreu

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

Cumprindo determinações legais e estatutárias, nos termos dos artigos 123 da 
Lei 6.404/76 e 16, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Epagri, convoco os 
senhores representantes de acionistas da Epagri, a participarem da 48ª Assembleia 
Geral Ordinária, marcada para o dia 28/04/2021, às 17h, por videoconferência, 
por intermédio do link:
meet.google.com/waf-gvfm-fnz
, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das 
demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2020;

Florianópolis/SC, 19 de abril de 2021.
Edilene Steinwandter
Presidente da Epagri

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão disponíveis na 
Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e no endereço: www.sesc-sc.com.br 
(licitações).

Modalidade: Concorrência nº 23/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de pellets – biomassa de reflorestamento para 
atender o Sesc-SC em Rio do Sul, Florianópolis, Lages e Jaraguá do Sul.
Acolhimento das propostas: até as 10h do dia 12/5/2021.

Modalidade: Concorrência nº 24/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de descartáveis para o centro de distribuição do 
Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até as 14h do dia 7/5/2021.

Modalidade: Concorrência nº 25/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de descartáveis para o centro de distribuição do 
Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até as 14h do dia10/5/2021.
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