
SPECTRUM GEO DO BRASIL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA.
CNPJ 11.368.070/0001-13

AVISO DE LICENÇA
Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, Licença de Pesquisa Sísmica, (LPS) para Pesquisa sísmica marítima 
3D na Bacia de Pelotas - Spectrum PELOTAS 3D - Processo nº 02001.027926/2021-09.

João Carlos Correa - Gerente Geral.

Aviso De Licitação 
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 29 de julho de 2022, às 14:00 horas realizará 
licitação na modalidade Concorrência para obras e serviços de engenharia Nº 288/2022, 
destinada a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA EMC 498”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 
29 de julho 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, 27 de junho de 2022. 

Valmor Junior Scolari - Secretário de Planejamento e Desenvolvimento 
TCE: 9715086EA011A64DB06D2613711BB8D15DBAFED7 

Aviso de Licitação - Republicado
O Município de Chapecó/SC, torna público que dia de 18 julho de 2022, às 14:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 276/2022, destinada a “Aquisição de materiais de 
pintura e artigos de sinalização viária para manutenção das vias do município”. Protocolo até 

às 13:50 horas do dia 18 de julho 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 49-3321-8462. 

Chapecó, 22 de junho de 2022.
Marcos Alberto Giovanomi – Dir. Geral de Gestão Adm.

 ID TCE/SC: 54A866BBB95AD8247075085A1F95B53671877B94

Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 15 de julho de 2022, às 14:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 278/2022, destinada a “Aquisição de material 
betuminoso”. Protocolo até às 14:50 horas do dia 15 de julho 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, 28 de junho de 2022. 

Luiz Paulo Cararo - Secretário de Infraestrutura Urbana
ID/TCE: 398A86F201AC984E370299083D252A37746047C9

Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 18 de julho de 2022, às 16:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 283/2022, destinada a “Aquisição de motocicletas 
0km para substituição da frota da guarda municipal e incremento a frota da polícia militar de 

Chapecó”. Protocolo até às 15:50 horas do dia 18 de julho 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, 28 de junho de 2022. 

Marcos Alberto Giovanoni – Diretor Geral de Gestão Administrativa
ID/TCE: 9C78B549271A2D6AC46076F84CAE74677F21A75C

Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia de Geração e Transmissão 
de Energia Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária no dia 07 de julho de 2022, com início às 10 
horas, exclusivamente por meio digital, por webconferência, sendo o voto dos 
acionistas exercido mediante o envio de Boletim de Voto a Distância, nos termos da 
Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, e conforme procedimento abaixo descrito, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
48ª Assembleia Geral Extraordinária 
1ª) Alteração da redação do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia. 
A participação na Assembleia dar-se-á de forma exclusivamente remota, por meio 
de plataforma de reuniões online. Para tanto, o acionista deverá solicitar seu 
credenciamento, por e-mail, até às 15h (quinze horas) do dia 06 de julho de 
2022, por mensagem a ser enviada ao endereço eletrônico sge@cgteletrosul.gov.br, 
acompanhada da documentação que comprove sua condição: Acionista - RG e CPF; 
Representante do acionista, de acordo com o § 1º do art. 126, da Lei nº 6.404/76 - 
Procuração de poderes, RG e CPF. 
Uma vez recebida a documentação, a Secretaria Geral – SGE encaminhará ao acionista 
resposta ao e-mail, com a confirmação do credenciamento, modelo de Boletim de Voto 
à Distância e instruções para a participação online, sendo de inteira responsabilidade 
do acionista as providências referentes à estrutura necessária à sua participação.
É vedada a participação de terceiros, não sendo permitido aos acionistas disponibilizar 
a outros o link de acesso recebido no momento da habilitação.
Em nenhuma hipótese a Companhia de Geração e Transmissão de Energia 
Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul poderá ser responsabilizada 
por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede 
mundial de computadores dos acionistas.
Excepcionalmente, será admitido voto eletrônico, por meio de Boletim de Voto à 
Distância, a ser enviado com até 2 (duas) horas de antecedência à realização da 
Assembleia, por e-mail, ao endereço eletrônico sge@cgteletrosul.gov.br. O envio de 
boletim de voto à distância não impede o acionista de se fazer presente, exclusivamente 
de forma remota, à assembleia digital e exercer seu direito de participação e votação 
durante o conclave, caso em que o boletim enviado será desconsiderado.

Florianópolis, 28 de junho de 2022
ELVIRA CAVALCANTI PRESTA

Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

(SUBSIDIÁRIA DA ELETROBRAS)
CNPJ 02.016.507-0001/69

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

 Aos Sócios do Empreendimento Baronesa Von Dreifuss Spe  Ltda
Ref.: Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Prezados Senhores, 
Convocamos os condôminos proprietários,  cessionários de direitos das unidades privadas ou seus 
procuradores legais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária do Empreendimento 
Baronesa Von Dreifuss Spe  Ltda, a ser realizada na rua Baronesa Von Dreifus, 52 dia 02/07/2022 às 
08:00 em primeira chamada e às 08:30 horas em segunda chamada.
PAUTA DO DIA:
1 – ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL
Salientamos que a presença de todos os sócios é indispensável, pois  as deliberações feitas em 
Assembleia serão de cumprimento obrigatório  a todos, mesmo aos ausentes e divergentes. A decisão 
será tomada com aprovação da maioria dos votos dos presentes.
Atenciosamente,
LUCIANE PONTELLO DE CAMARGO

IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Ordinária

O Presidente do Conselho Deliberativo do Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha, inscrito no 
CNPJ sob o nº 82.510.504/0001-16, no uso de suas atribuições e de acordo com o que determina o artigo 
43-I e 44 do Estatuto Social do Clube, convoca os associados para a Assembleia Geral a realizar-se nas 
dependências do Clube, sito à Rua Silva Jardim, nº 838, Bairro José Mendes, Florianópolis - SC.
 Referida Assembleia Geral ocorrerá no dia 13 de agosto de 2022 (sábado) em primeira 
chamada às 08:30 horas, e em segunda chamada as 09:00 horas, a fim de deliberar a seguinte ORDEM 
DO DIA:
Eleições para os cargos de Comodoro, Vice-Comodoro de Administração e Finanças, Vice-
Comodoro de Patrimônio e Obras e Vice-Comodoro de Eventos, para os Membros do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal.

  Florianópolis, 27 de junho de 2022.
Zamir Pedro Pereira

Presidente do Conselho Deliberativo
Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha

Secretaria de Estado da Comunicação
Publicações Legais 

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Aviso de Licitação: Edital nº 0058/2022 Modalidade: Pregão Eletrônico Tipo: 
Menor Preço. Objeto: Aquisição de Insumos agropecuários, para a Epagri 
– Centros de Treinamentos e Estações Experimentais. Recebimento das 
propostas: Até 14/07/2022 às 09h. Abertura das Propostas: 14/07/2022 às 
09h. Início da sessão de disputa de preços: 15/07/2022 às 09h. O Edital e seus 
anexos estão disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações 
sobre o edital serão prestadas através do e-mail: licitacao@epagri.sc.gov.br, ou 
no endereço: Rod. Admar Gonzaga, n° 1.347, Itacorubi, Florianópolis/SC, ou 
através do telefone: (48)3665-5384. Registro TCE 50B76A23B03CBA69D39FE 
0F9D8F736B115E9919B. Aprovação GGG 2022 AS009649.  
Florianópolis, 28 de junho de 2022. Jonas Pereira do Espírito Santo, Diretor.

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

O Oficial Interino do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26 da Lei 9.514/97, bem como a requerimento do BANCO INTER S/A, da Cédula 
de Crédito Bancário nº 201505698,, datado em 27/03/2015 e registrado em 16/04/2015, no R-02 da(s) 
matrícula(s) nº(s) 137.594 deste 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC, referente ao 
Casa nº 3, localizada no condomínio RESIDENCIAL REAL, situado na avenida Central do Parque 
Residencial Rio Vermelho, nº 990, São João do Rio Vermelho - Florianópolis/SC, INTIMA a RENALDO 
DA SILVA TRAVASSOS SARINHO- CPF Nº 283.023.678-50. a satisfazer, no PRAZO DE 15 (QUINZE) 
DIAS ÚTEIS, as obrigações contratuais relativas aos encargos que se encontram vencidos até esta 
data e que atualmente correspondente a R$ 75.677,50  (setenta e cinto mil seiscentos e setenta e 
sete reais e cinquenta centavos), sujeitas à atualização monetária, aos juros de mora até a data do 
efetivo pagamento, às despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos que vencerem no 
prazo desta intimação. Informa, ainda, que o Cartório de Registro de Imóveis está localizado à Rua 
Emílio Blum, 131, Edífico Hantei Office Building, 1ª andar, Bloco A, Bairro Centro, Florianópolis/SC, 
CEP 88.020-010, onde deverá ser efetuada a purga do débito acima discriminado, conforme intimação 
protocolada sob o nº 390795, nos dias úteis, no período das 08:00 às 12hs e das 13hs às 18:00 
horas. Fica o Devedor Fiduciante cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo 
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário 
– BANCO INTER S/A – nos termos do art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97.

Florianópolis, 14 de Junho de 2022
2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO REDE SUL TURISMO

ASSOCIAÇÃO REDE SUL TURISMO, associação civil com sede na Rua Coronel Buchelle, nº 646, 
sala 05, Centro, Tijucas/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 16.655.073/0001-51, neste ato representada por 
sua Diretora Presidente Sra. Daiana Suelen Rodrigues da Costa, brasileira, solteira, técnica imobiliária, 
portadora do RG nº6116875 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 008.609.180-8, CONVOCA a todos os 
associados, nos termos do artigo 55, § 1.º, do Estatuto Social, para Assembléia Geral Ordinária, que será 
realizada na sede da Associação, em primeira chamada às 18 horas, em segunda chamada às 19 horas, 
do dia 30 de julho de 2022, com a seguinte ordem do dia:
1 – Toma de contas da Diretoria;
2 – Eleição do conselho Fiscal;
3 – Abertura da Sucursal em Bombinhas/SC.
O presente edital será fixado no mural existente na entrada da sede da Associação, pelo período de trinta dias.

Tijucas, 29 de junho de 2022.
DAIANA SUELEN RODRIGUES DA COSTA - DIRETORA PRESIDENTE

16 quarta-feira, 29 de junho 2022
Publicação Legal

Plural

Depois de receber um Festival 
de Cinema inédito em feve-
reiro, agora o Ribeirão da Ilha 
terá uma iniciativa do Coletivo 
Lanterna Mágica, que promo-
verá o primeiro cineclube no 
bairro tradicional do Sul da 
Ilha com atividades contínuas 
gratuitas. A açãotem como 
objetivos exibir produções 
audiovisuais catarinenses e 
promover debates com convi-
dados das artes e de diferentes 
setores da comunidade. A ideia 
é aproximar a comunidade do 
cineclubismo, ampliando as 
ações locais de formação de 
público. A primeira sessão será 
neste sábado, às 19h, na Velha 
Guarda Choperia Artesanal, 
na Freguesia do Ribeirão. 

O primeiro filme exibido será 
“Quando a Arte Sopra”, um 
documentário de média metra-
gem dirigido por Patricia Stahl 
Gaglioti e produzido pela Volo 
Filmes, que retrata um pouco 
da história e das atividades 
desenvolvidas por dois espa-
ços comunitários de Joinville: 
o Espaço Cultural Casa Iririú e 
pela Associação de Moradores e 
Amigos do Bairro Itinga (Amo-
rabi). Os dois espaços têm por 
objetivo democratizar o acesso 
à arte e promover manifesta-
ções culturais como  teatro, 
música e dança de forma gra-
tuita ou com valores acessíveis. 
O filme é de classificação livre.

RODA DE CONVERSA
Após a sessão de cinema 

sempre é realizada uma roda 
de conversa com convidados da 
comunidade e outros artistas. 
O papo vai girar em torno da 
importância das iniciativas ar-
tísticas nos contextos comuni-
tários, como é o caso do Teatro 
da Amorabi, retratado no filme, 
e também do Teatro Comu-
nitário do Ribeirão da Ilha. 

“Ao inaugurar a programação 
com este filme, o CINE Lanter-
na Mágica propõe trazer à luz 
das discussões no Sul da Ilha 
a potência de ações artísti-
cas em contexto comunitário. 
Entendemos que narrativas 
como as presentes em “Quando 
a Arte Sopra” podem inspi-
rar articulações importantes 
para a manutenção de uma 
sociedade mais democráti-
ca”, diz Marina Argenta, uma 
das curadoras do cineclube.

Ribeirão da Ilha 
terá o primeiro 
cineclube  
neste sábado

Bairro recebeu Festival Lanterna Mágica em fevereiro desse ano
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