EDIÇÃO DIGITAL | ANO 02 | Nº 517

PUBLICIDADE
LEGAL
PUBLIQUE AQUI

(48) 3212 4104
(48) 3212 4161
opec@ndmais.com.br

13 DE JANEIRO DE 2022

Publicação Legal Digital

13 DE JANEIRO DE 2022

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE
CNPJ – 07.226.794/0001-55
NIRE – 42.3.0002948.3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE a comparecerem à Assembleia
Geral Extraordinária que se realizará à Rua Hermann August Lepper número 10, Cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina, no dia 25 de janeiro de 2022 às 10:00 (dez) horas para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Reforma Estatutária;
b) 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão.
Joinville, 20 de dezembro de 2021.
A ADMINISTRAÇÃO

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA-SC
EDITAL DE CADASTRO SIMPLIFICADO Nº 001/2022
O Prefeito Municipal de Apiúna, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PUBLICO, para conhecimento dos interessados, que estão abertas inscrições para o Cadastro
Simplificado nº 002/2022, objetivando a contratação em caráter temporário de MÉDICO GERAL
COMUNITÁRIO, haja vista, a ausência de interessados e aprovados em seleção anterior. As inscrições
serão realizadas somente pelo envio das informações solicitadas no Edital para o e-mail adm2@apiuna.
sc.gov.br, no período de 17 de janeiro de 2022 até às 23:59 min do 16 de fevereiro de 2022. A carga
horária será de 40 hrs semanais com salário de R$ 11.748,97 + insalubridade e auxílio alimentação.
Demais informações poderão ser obtidas no Edital publicado no site www.apiuna.sc.gov.br.
Apiúna, SC, 11 de Janeiro de 2022
Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento leva ao
conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 020/2022, destinado ao Registro
de Preços, visando a futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
técnico-assistencial na área de Terapia de Lesões de Pele com sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica para
cumprimento de decisões de Requerimentos Administrativos existentes e demandas futuras provenientes da
Secretaria Municipal de Saúde, na Data/Horário: 02/02/2022 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br,
UASG 453230. (Chave TCE 5760E40674C2264306D6BB7AA5307AE5C7D0427C).
Joinville/SC, 10 de janeiro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento leva ao
conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 033/2022, visando a futura e
eventual Locação de equipamentos, com fornecimento de kits/reagentes, acessórios, insumos e complementos
para a realização de exames de Hematologia e Coagulação, mediante número de exames realizados pagos por
teste reportado, para atender a demanda do Laboratório Municipal (LMJ) e do Laboratório do Hospital São José
(LHSJ) de Joinville, na Data/Horário: 25/01/2022 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontrase à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.
(Chave TCE 71626AC36755B80105E0E280AE067E1A3CE4538E).
Joinville/SC, 10 de janeiro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
CONCORRÊNCIA Nº 04/2021
TCE/SC 4F1DC70A8F1E62F717A04392609A3028AD37DFEC
_PRIMEIRA ERRATA _
Objeto: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica,
fresagem e sinalização viária da Estrada Geral da Madre.
Retifica-se o edital acima identificado especificamente no que se refere ao “Cronograma FísicoFinanceiro”, devendo o mesmo ser readequado à respectiva planilha orçamentária.
O novo Cronograma substituirá o anteriormente publicado, que tem como valor correto R$ 5.584.486,02.
Reiteram-se as demais cláusulas do edital. Publique-se na forma da lei.
Tubarão/SC, 10 de janeiro de 2022.
Joares Carlos Ponticelli
Prefeito
COMUNICADO DE CESSÃO DE CRÉDITOS ORIUNDO DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE
CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS CELEBRADOS EM 01/12/2017 e 14/11/2018
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A, com sede na cidade
de Bauru, SP., na rua Professor Durval Guedes de Azevedo, 2-144, Jardim Infante Dom Henrique, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
05.500.934/0001-06, firmou os Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos sem Coobrigação e OutrasAvenças com a SOROCRED CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em 01/12/2017 e 14/11/2018 A Sorocred, na qualidade de cedente
cedeu todos e quaisquer direitos oriundos dos Contratos, inclusive, mas sem limitação, direito ao recebimento de todo e qualquer valor
devidos no âmbito dos Contrato e direito de garantias, em caráter irrevogável e irretratável, à Paschoalotto. Diante disse, informamos
que, a partir da data da presente notificação todas e quaisquer instruções de pagamento relacionadas aos Contratos serão realizadas,
única e exclusivamente, pela Paschoalotto ou por prepostos agindo em nome da Paschoalotto.A presente instrução é conferida em
caráter irrevogável e irretratável não podendo, sob nenhuma forma, ser aditada, alterada ou, de qualquer forma modificada, sem o
prévio e expresso consentimento, por escrito, da Paschoalotto. Nos termos do Art. 308 do Código Civil, ressaltamos que eventuais
K-13e14/01
pagamentos realizados em desacordo como aqui estabelecido serão ineficazes para todos os fins de Direito.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento leva ao
conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 005/2022, visando a futura e
eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria Técnica e Controle de Qualidade
em Equipamentos de Radiodiagnóstico da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José, na
Data/Horário: 03/02/2022 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição
dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. (Chave TCE
B366E9996BA24563E293EDDFEC0518EB8C632040).
Joinville/SC, 10 de janeiro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento leva ao
conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 043/2022, destinado ao Registro de
Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica para o Hospital Municipal
São José, na Data/Horário: 31/01/2022 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. (Chave
TCE 1AF0E51BD351A8F66F7F56B34623666F52B2F187).
Joinville/SC, 10 de janeiro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.
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