
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 nos endereços: www.sesc-sc.com.br 
(licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 60/2022.
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para o 
centro de distribuição do Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até as 8h do dia 18/07/2022.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 64/2022.
Objeto: Aquisição de aparelhos de televisão Smart TV para as Unidades Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até as 8h do dia 11/07/2022.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 66/2022.
Objeto: Aquisição de veículo para transporte de carga tipo furgão para atender ao Mesa Brasil 
do Sesc Blumenau-SC.
Acolhimento das propostas: até as 8h do dia 11/07/2022.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 69/2022.
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza/descartáveis (saneantes) 
para o centro de distribuição do Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até as 8h do dia 12/07/2022.

RETIFICATIVO
Modalidade: Concorrência nº 37/2022.
Objeto: Contratação de empresa para serviços de jardinagem para as Unidades Sesc-SC em 
Tijucas e São João Batista.
Prorrogação do acolhimento das propostas: até as 14h do dia 19/07/2022.

Aviso de Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 20 de julho de 2022, às 14:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 065/2022-FMS, destinada a “Aquisição parcelada 
de compressas de gaze e ataduras para utilização pela Rede Básica de Saúde” Protocolo até 

às 13:50 horas do dia 20 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, 29 de junho de 2022.
Jader Adriel Danielli - Secretário Municipal de Saúde 

 ID TCE/SC:D5CFBD7FABB4D1193ABC9575BFE6B3E576CD8BBD

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

 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

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FLORAM

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/SMA/SUPLC/2022
Objeto: Aquisição de material permanente consistente em veículos automotores para a 
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis/SC. Dia 15 de Julho de 2022, às 
14h30min. Endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 293/SMA/SUPLC/2022 – 
Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na confecção 
de conjuntos de uniformes esportivos personalizados, para uso das equipes e dirigentes 
da FME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Lazer de Florianópolis/SC. Dia 13 de Julho de 2022, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 066/PMSJB/2022 - TOMADA DE PREÇOS N.º 015/PMSJB/2022
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA (SC), pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ n.º 
82.925.652/0001-00, com Prefeitura na Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São João 
Batista, SC, CEP: 88.240-000, de conformidade com a Lei 8.666/93, por determinação de Gelio de 
Oliveira, Secretário Municipal de Infraestrutura, torna público que se acha aberto o Processo Licitatório 
066/PMSJB/2022 - Tomada de Preços nº 015/PMSJB/2022, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 
E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL TIMBEZINHO - TRECHO 02, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
BATISTA, SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ART E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, 
parte integrante do edital do tipo “menor preço global”; Entrega dos envelopes: até às 8h45min 
do dia 21/07/2022. Abertura dos envelopes: 9h do dia 21/07/2022. Informações e cópia do edital: 
Departamento de Licitação, no endereço supracitado, pelo tel: (48) 3265-0195 (ramal 206) ou através 
do site www.sjbatista.sc.gov.br. 

São João Batista, 29 de junho de 2022.
Gelio de Oliveira 

Secretário Municipal de Infraestrutura

22 quinta-feira, 30 de junho 2022
Publicação Legal

Comissão de Esporte da Câmara aprovou medidas de segurança 
a serem adotadas por organizadores de entretenimento

Projeto visa proteger 
mulheres em estádios

A Comissão de Esporte da 
Câmara dos Deputados apro-
vou na última terça-feira, 
o  que estabelece medidas de 
segurança a serem adotadas 
por organizadores de eventos 
públicos de entretenimento, 
visando a proteção das mu-
lheres em ambientes de prá-
tica esportiva e em eventos 

públicos de entretenimento.
O texto aprovado é o subs-

titutivo da relatora, deputada 
Celina Leão (PP-DF), ao Projeto 
de Lei 549/19, do Senado Fede-
ral, e ao PL 346/20, apensado.

O projeto original trata da 
proteção das mulheres em 
estádios, enquanto o apen-
sado, do deputado Eduardo 

Bismarck (PDT-CE), trata da 
proteção das mulheres em 
eventos públicos de entreteni-
mento. A relatora juntou num 
só texto as duas propostas.

“Faz-se necessário, portan-
to, que o Parlamento brasileiro 
não se omita nessa questão, 
contribuindo para o aperfeiçoa-
mento da legislação, no sentido 
de combater e penalizar atos 
de discriminação ou ofensivos 
contra a mulher praticados 
em eventos esportivos e em 
eventos públicos de entreteni-
mento”, afirmou a deputada.

MEDIDAS DE 
SEGURANÇA

O texto assegura proteção 
às mulheres contra qualquer 
ação de risco de morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou 
patrimonial nas ocasiões. Entre 
as medidas, está o impedimen-
to da veiculação de músicas 
com letras discriminatórias, ou 
incentivando qualquer for-
ma de violência ou assédio.

O projeto também pretende 
impedir o porte de cartazes, 
placas, fantasias, bandeiras, 
ou símbolos com o mesmo 
teor e colocar em banheiros 
femininos, avisos e painéis 
com orientações. Além de 
disponibilizar segurança es-
pecializada para acompanhar 
no trajeto até o seu veículo, 
posto policial ou delegacia 
de polícia mais próxima.

O projeto segue à Cmu-
lher (Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher) e 
depois à CCJC (Comissão de 
Constituição e Justiça e Ci-
dadania) para aprovação.
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