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COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
CNPJ – 07.226.794/0001-55 NIRE – 42.3.0002948.3

Companhia Fechada
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE a comparecerem à 
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará à Rua Hermann August Lepper número 10, 
Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, no dia 28 de abril de 2021 às 10:00hs para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia:
I. Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do 
Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020;
(ii) destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2020 e a distribuição de dividendos;
(iii) eleição dos integrantes do Conselho Fiscal e suplentes;
(iv) eleição dos integrantes do Conselho de Administração.
II. Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) fixação da remuneração global anual dos administradores, do conselho fiscal e do Comitê de Auditoria 
Estatutário da Companhia;
(ii) alteração e Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Joinville, 16 de abril de 2021.
A ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
A CASAN informa aos moradores de Araquari que a ampliação 
do Sistema de Esgoto para a região do Bairro Itinga está quase 
concluída, mas ainda não é possível fazer as ligações dos imóveis 
à rede que já foi instalada.

Nos próximos meses a Companhia autorizará a conexão dos 
imóveis, mas se a ligação for feita agora vai poluir o meio ambiente.

A coleta e tratamento de esgotos é fundamental para a qualidade de 
vida dos moradores, para a conservação do meio ambiente e para a 
preservação dos mananciais que abastecem Araquari.

 Mas atenção moradores do Itinga: aguardem as orientações da 
CASAN.

Quando for possível fazer a ligação, todos os moradores serão 
comunicados

A PEDIDO

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna 
público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão 
Eletrônico SRP nº. 056/2021, destinado a aquisição de materiais e acessórios para uso 
em equipamentos médicos da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal São 
José, na Data/Horário: 30/04/2021 às 9h, para abertura das propostas. O edital encontra-
se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.
gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 15 de abril de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitações e Contratos

RERRATIFICAÇÃO I
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021 – SMS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO 
FORA DO DOMICÍLIO, COM ITINERÁRIO LAGES/FLORIANÓPOLIS/LAGES E LAGES/
BLUMENAU/LAGES, COM LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DA RODOVIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS ATÉ OS HOSPITAIS, CLÍNICAS E VICE E VERSA PARA FINS DE 
CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS.
O Município de Lages torna notório aos interessados que as alterações que se fazem 
necessárias ao Edital em comento estão disponíveis no site www.lages.sc.gov.br. 
Mantém-se a data de abertura do certame.

Lages, 19 de abril de 2021.
Antônio César Alves de Arruda - Secretário da Administração e Fazenda

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARÃO – AGR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021
O Município de Tubarão/SC, por intermédio da Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão – AGR, 
situada à Rua Tubalcain Faraco, nº 85, sala 704, 7º andar, Ed. Center Park, Centro, informa que se 
encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote (único), que tem 
por objetivo o Registro de Preço para eventual contratação de laboratório especializado para realização 
de análises físico-químicas e microbiológicas para verificação da qualidade da água em amostras 
coletadas nas redes de abastecimento público (tratada e distribuída) e manancial, e para análises do 
esgoto bruto e efluentes do sistema de tratamento de esgoto.
Início da Sessão Pública do Pregão Presencial: 14:00 do dia 05/05/2021.
A entrega dos envelopes será até as 19:00 do dia 04/05/2021.
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, 16 de abril de 2021.
Felippe Luiz Collaço

Superintendente Geral-AGR

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021

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 global, visando a contratação de 
empresa para Prestação de serviços de mão de obra de manutenção e de melhoria da iluminação 
pública nas praças, canteiros centrais de avenidas, pontes – inclusive pênsil e nova passarela, avenidas 
e ruas do município de Tubarão, urbanas e interiores, nas áreas de atuação da CELESC, CERGAL e 
COORSEL, além da prestação dos serviços de mão de obra para substituição de postes específicos 
para a iluminação pública.
Início da Sessão Pública do pregão presencial: 14:00 do dia 04/05/2021.
A entrega dos envelopes será até as 19:00 do dia 03/05/2021.
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, 16 de abril de 2021.
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito
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