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sexta-feira, 23 de julho 2021

COOPERATIVA HABITACIONAL DE INGLESES
Rua Osvaldo Clímaco, 89 – Ingleses do Rio Vermelho – CEP 88058-670 – Florianópolis - SC
CNPJ 16.985.410/0001-79 – NIRE 42400023665
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação
O presidente da Cooperativa Habitacional de Ingleses, de acordo com o art. 22 e seguintes do Estatuto
Social, CONVOCA os senhores Cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dia 06 de agosto de 2021, nas dependências do empreendimento, localizado na Rua Osvaldo Clímaco,
n° 89, Ingleses do Rio Vermelho - CEP 88058-670, Florianópolis/SC, em primeira chamada às 11h00
horas, com 2/3 dos Cooperados, às 12h00 horas em segunda chamada, com 50% (cinquenta por cento),
mais um, dos Cooperados, e às13h00 horas, em terceira e última chamada, com o mínimo de 10(dez)
cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Eleição do conselho de administração e do conselho fiscal da cooperativa.
Florianópolis, 23 de julho de 2021.
José Carlos de Oliveira
Presidente
Observação:
• Lembramos aos senhores Cooperados que as resoluções tomadas em assembléia obrigam a todos,
mesmos os ausentes ou divergentes, razão pela qual esperamos contar com sua presença, para que as
deliberações tomadas possam refletir com fidelidade à vontade da maioria.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/PMBR/2021.
Tipo: Menor Preço por item.
Data e horário da sessão de abertura: 06/08/2021 às 14h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Balneário Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, 1071,
Centro, do Município de Balneário Rincão - SC.
Objeto: Registro de Preço, para futuras aquisições de forma parcelada de “areia para aterro com
terraplanagem”, para serem utilizadas pela Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente e
SAMAE do Município de Balneário Rincão/SC.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no
Departamento de Compras Materiais e Patrimônio do Município de Balneário Rincão, na Avenida
Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de Balneário Rincão - SC, no horário das 13:00 as 19:00
horas, ou através do endereço eletrônico: http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/
licitacoes ou pelo site www.balneariorincao.sc.gov.br no link Transparência/Licitações/Editais.
Obs: Conforme Decreto Nº. 038/2020 de 12/04/2020.
Art. 3º.
§2º Nesse período, serão permitidos o protocolo de impugnação e recursos através do seguinte
e-mail: licitação@baneariorincao.sc.gov.br, com todos os documentos definidos no edital e na
legislação vigente.
§3º Será obrigatório o uso de máscaras durante a sessão de licitação, sob pena de não participação
e desclassificação do certame caso a presença seja indispensável.
Balneário Rincão – SC, 22 de Julho de 2021.
Pregoeira
Gisele Ferreira.

DISK CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A - CNPJ: 95.803.839/0001-74 - NIRE: 42300031062
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA - DATA, HORA E LOCAL: Ao 01 dia de
julho de 2021, às 11:00 horas, na sede da empresa, na Rua Silva Jardim, nº 495, Bairro Prainha, Município de Florianópolis,
SC, CEP 88020-200. PRESENÇA: Presentes na assembleia a totalidade dos acionistas, os senhores MARCUS
MARCHINI, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 1.813.617 – SSP/SC, inscrito
no CPF/MF sob o nº 607.438.839-34, residente e domiciliado na Rua Raulino Hemogenes Coelho, s/n, Barra da Lagoa,
, Município de Florianópolis, SC, CEP 88061-048; e, CARLA FONTES PHILIPPI, brasileira, divorciada, empresária,
portadora da carteira de identidade RG nº 1.161.318 – SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 763.586.239-15, residente
e domiciliada na Rua Padre Clemente, nº 63, ap 1.201, Edifício Celso Lopes, Centro, Município de Florianópolis, SC,
CEP 88015-350. MESA DIRETORA: MARCUS MARCHINI – Presidente, e, CARLA FONTES PHILIPPI – Secretária.
CONVOCAÇÃO: pessoalmente, no dia 15 de junho de 2021. ORDEM DO DIA: eleição dos diretores para o triênio
2021/2024. DELIBERAÇÕES: as deliberações foram tomadas por unanimidade dos votos: a- Foram eleitos para o período
de 21/08/2021 a 20/08/2024, para o exercício da administração da sociedade, com a remuneração individual de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) mensais, corrigida em janeiro de cada ano pela variação do INPC no ano imediatamente anterior,
os já qualificados acionistas Carla Fontes Philippi, Diretora-Presidente, e Marcus Marchini, Diretor-Administrativo, que
tomarão posse de seus cargos no início de seus mandatos, sendo dispensados de termos de posse. Os diretores permanecerão
na posse de seus cargos, inclusive após o término de seus mandatos, enquanto novos diretores não forem eleitos ou sejam
os atuais reeleitos. A denominação social será usada pela Diretora-Presidente e Diretor-Administrativo conjuntamente.
ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram encerrados os
trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, lida a ata, a mesma foi aprovada
e, por todos, assinada. Florianópolis – SC, 01 de julho de 2021. MARCUS MARCHINI - Presidente. CARLA FONTES
PHILIPPI - Secretária. ACIONISTAS: MARCUS MARCHINI e CARLA FONTES PHILIPPI.
Registrada na JUCESC em 14/07/2021, arquivamento nº 20218560265.

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

REPUBLICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 01471/2021. Objeto: Aquisição de materiais de higiene
e limpeza para a Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão:
09/08/2021 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais
para todas as comunicações (CIG) SES 2021AS005399.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 01963/2021. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria e
cirurgia para as unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Abertura da
sessão: 23/08/2021 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital
e canais para todas as comunicações (CIG) SES 2021AS007832.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 01954/2021. Objeto: Aquisição de órteses, próteses e
materiais especiais, com cedência de equipamentos em regime de comodato,
para as unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Abertura da sessão:
20/08/2021 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e
canais para todas as comunicações (CIG) SES 2021AS007802.

Surfista de grandes
ondas morre na Joaquina
A suspeita é de que Marcelo Tonon, o Bujica, de 38 anos, tenha
sofrido um mal súbito ao praticar o esporte na tarde de ontem
Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 04 de agosto de 2021, às 15:00 horas
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 24/2021 - FMAS, destinada a “Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de cozinheira, auxiliares de cozinha e
serventes para atuação em programas mantidos pela secretaria de assistência social”. Protocolo até às
14:50 horas do dia 04 de agosto 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 – 3321-8456.
Chapecó 22 de julho de 2021. Elisiane Schmidt Sanches - Secretária de Assistência Social
TCE: 29A6E5CA0CEB81E7EA30A6DC5A84E1491C60AD34

MAI SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 36.839.359/0001-02 - NIRE: 42300050881
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de abril de 2020.
Data, Hora e Local: 23/04/2020, às 09hs, na sede da Companhia em Brusque-SC. Convocação e Presença: dispensada a convocação, face a presença de todos os acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Itamar Montibeller Junior; Secretário: Itamar Montibeller. Ordem do dia e Deliberações:(i) Análise
da proposta da Diretoria da Companhia que tem por objeto a emissão privada de debêntures simples
(ii) Fixação das características das debêntures a serem emitidas; (iii) Autorizar a respectiva Escritura
de Emissão Privada de Debêntures. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que
se refere esta Assembleia, que foi prova da pela unanimidade dos acionistas da Companhia. JUCESC Certifico o registro sob o nº 20204214289, em 11/05/2020, Blasco Borges Barcellos - Secretário-Geral.

Poder Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina Vara de
Sucessões e Registro Público da Comarca de Florianópolis (Capital) Eduardo Luz Rua José da Costa
Moellmann, 197 - Bairro: Centro - CEP: 88020-17 - Fone: (48)3287-6900 - Email: capital.sucessoes@tjsc.
jus.br USUCAPIÃO N° 0304644-58.2018.8.24.0091/SC AUTOR: MARIO FRANCISCO BAPTISTA AUTOR:
GISLAINE DO ROCIO SUNDIN LIMA BAPTISTA EDITAL N° 310015231851 JUIZ DO PROCESSO: Rudson
Marcos - Juiz(a) de Direito Citando(a)(s): Alienantes; os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e
eventuais interessados Prazo do Edital: 20 dias Descrição do(s) Bem(ns): Terreno com área de 278,25 m2
e perímetro de 70,36 m, localizado na Rua Ilde Schwambach Starosky, no bairro Carianos em Florianópolis/
SC, com as seguintes medidas e confrontações: Do vértice 00 ao vértice 01 confronta com RUA ILDE
SCHWAMBACH STAROSKY, por 12 metros; do vértice 01 ao 02 confronta com terras de VALMOR ALVES
DOS SANTOS por 23,13 metros; do vértice 02 ao 03, confronta com terras de JONAS SANTANA PEREIRA,
por 12,00, do vértice 03 ao vértice 00, ponto inicial desta descrição confronta com terras de MAURI JOSÉ
LEAL por 23,23 metros. 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.

O surfista Marcelo Tonon, de
38 anos, conhecido como Bujica, morreu na tarde de ontem
enquanto surfava na praia da
Joaquina, em Florianópolis.
Segundo informações do Corpo
de Bombeiros, a suspeita é que
ele sofreu um mal súbito.
Conforme o comandante do
Arcanjo 01, Bruno Azevedo
Lisboa, Tonon estava surfando quando passou mal, caiu da
prancha e afundou na água. Ele
foi retirado do mar por amigos, e guarda-vidas que estavam na praia logo iniciaram
as manobras de reanimação.
Por volta das 13h, quando
os bombeiros chegaram ao
local, o surfista já estava em
parada cardiorrespiratória.
Após uma hora de atendimento, com medicação e
todos os equipamentos de
suporte avançado, foi confirmada a morte de Tonon.
Marcelo Tonon era “big
rider” – atletas que surfam
em ondas grandes, conhecido por fabricar pranchas
e faixa preta em jiu-jítsu.

DIVULGAÇÃO/ND

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

Publicação Legal

HPK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 04.578.979/0001-30
NIRE 42203020523
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
Em consonância com o artigo 1.071 do Código Civil Brasileiro e a Cláusula Nona do
Contrato Social, convoco reunião dos sócios da HPK Empreendimentos e Participações
Ltda., a ser realizada no dia 02/08/2021, em primeira convocação às 11:00hs, com a
presença de titulares de no mínimo três quartos do capital, e em segunda convocação
às 11:30hs com qualquer número de presentes, na Avenida Rio Branco, 380, sala 906,
Centro, Florianópolis - SC, para deliberação a respeito dos assuntos da seguinte ordem
do dia: (i) ingresso de herdeiros na sociedade em virtude de falecimento de sócio; (ii)
alienação de quotas entre sócios; (iii) alteração das regras para convocaçao de reuniões
de sócios; e (iv) alterações contratuais pertinentes.
Florianópolis, 22 de julho de 2021
Sílvia Hoepcke da Silva
Sócia Administradora

MAR AZUL LOGÍSTICA, ARMAZENAMENTO, TERMINAL E TRANSPORTE S.A. (Cia em fase pré-operacional)

CNPJ 07.628.866/0001-90
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da Cia., em cumprimento às disposições legais, apresenta aos Srs. Acionistas as Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2020.
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Demonstração do Fluxo de Caixa
Notas Explicativas em 31/12/20
Ativo
31/12/20
31/12/19
em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
1. Contexto operacional: A Cia. terá como objeto social a
Circulante:
29.615,30
12.094,51
31/12/20
31/12/19 exploração de terminal portuário, englobando a atracação
Caixa e equivalentes de caixa
29.615,30
12.094,51 Fluxo de Caixa das Atividades
e desatracação de embarcações em instalações próprias e
Não Circulante
45.286.348,88 43.925.711,81 Operacionais
privativas, a descarga e carga de mercadorias a bordo das
Imobilizações em curso embarcações atracadas no terminal, a movimentação interna
Resultado
antes
do
imposto
de
Projeto Terminal SFS
45.286.348,88 43.925.711,81
–
– destas mercadorias, seu armazenamento transitório, assim
45.315.964,18 43.937.806,32 renda e contribuição social
Total
como o transporte externo destas mercadorias até seus
Aumento
(redução)
nos
31/12/20
31/12/19
Passivo e Patrimônio Líquido
destinos finais, podendo sub-contratar todos os serviços, a
Circulante:
46.406,24
18.248,38 passivos operacionais
25.154,03 13.478,19 serem prestados para o cumprimento deste objetivo, e ainda,
Fornecedores
38.687,72
13.533,69 Fornecedores
a participação no capital de outras sociedades, de qualquer
Impostos
e
taxas
a
recolher
3.003,83
(2.345,15)
Impostos e taxas a recolher
7.718,52
4.714,69
tipo e objeto e com qualquer fim. Atualmente a Sociedade
Patrimônio Líquido
45.269.557,94 43.919.557,94 Fluxo de Caixa das Atividaencontra-se em fase pré-operacional. 2. Apresentação das
Capital social
45.269.557,94 43.919.557,94 des de Investimentos
Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis
Total
45.315.964,18 43.937.806,32 Imobilização em curso - Projeto
foram
elaboradas e estão apresentadas de acordo com as
Terminal SFS
(1.360.637,07) (899.968,74)
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
práticas contábeis adotadas no Brasil e os pronunciamentos do
em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Fluxo de Caixa das
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), que estão em
Atividades de Financiamento
Capital a
conformidade com as normas internacionais de contabilidade
Capital social integralizar
Total Aumento de capital
1.350.000,00 898.500,00 emitidas pelo IASB. 3. Capital Social: O Capital Social em
Saldos 31/12/18 45.570.855,26 (2.549.797,32) 43.021.057,94 Aumento (Redução) do Saldo
31/12/2020 é de R$45.570.855,26 dividido em 45.570.855
de Caixa e Equivalentes
Integralização
ações ON e sem valor nominal, sendo R$45.269.557,94
de Caixa
17.520,79
9.664,30 integralizado em moeda corrente do país. A parcela restante
–
898.500,00
898.500,00
de capital
29.615,30 12.094,51 do aumento de capital, no montante de R$301.297,32 deverá
Saldos 31/12/19 45.570.855,26 (1.651.297,32) 43.919.557,94 Saldo final
Integralização
Saldo inicial
12.094,51
2.430,21 ser integralizado pelos acionistas em até 5 anos.
– 1.350.000,00 1.350.000,00 Aumento do Saldo de Caixa
de capital
Rodrigo Ferreira da Silva
Saldos 31/12/20 45.570.855,26 (301.297,32) 45.269.557,94 e Equivalentes de Caixa
17.520,79
9.664,30
Contador - CRC/RJ 095866/O-3

Marcelo também era conhecido
por fabricar pranchas na cidade

ENERGEN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ/MF nº 08.207.876/0001-15
NIRE: 4230004154-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA ENERGEN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

1. Convocação:
Ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da ENERGEN
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, que se realizará no dia 30 de julho de 2021, às 15:30 horas, situada na
Rodovia José Carlos Daux, 5500, 3º andar, Sala 329, Saco Grande, CEP 88032-005, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Em razão da pandemia pelo COVID-19, a participação dos acionistas
poderá se dar por meio de videoconferência, conforme disposto na Instrução Normativa DREI nº 81, de
10 de junho de 2020. A participação dos acionistas se dará através da plataforma de videoconferência
“Microsoft Teams”, sendo que o endereço eletrônico, será disponibilizado aos acionistas que desejarem
e requererem tais dados por e-mail a ser dirigido à liana.surdi@statkraft.com até o dia imediatamente
anterior ao da realização da assembleia, por razões de confidencialidade e segurança (no e-mail de solicitação deverá haver comprovação de poderes para a representação do respectivo acionista).
2. Ordem do Dia:
2.1 Itens Deliberativos:
I. Recondução/Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
Os documentos correspondentes a Ordem do Dia acima, serão disponibilizados aos acionistas que assim
requererem, por meio digital através do e-mail liana.surdi@statkraft.com.
Os acionistas deverão apresentar o instrumento procuratório até 30 (trinta) minutos antes do horário
estipulado para abertura dos trabalhos.

