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A Oi S.A., em Recuperação Judicial, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, 
na Região II, exceto setores 20 (Londrina e Tamarana no PR), 22 (Paranaíba no MS) e 25 (Buriti 
Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e São Simão em GO) do Plano 
Geral de Outorga - PGO, comunica aos seus clientes e interessados os novos valores máximos a 
serem praticados para os Planos Alternativos de Serviço nº 176 e 104, conforme relacionados abaixo. A vigência 
dos novos valores será a partir do dia 01 de Agosto de 2022.

Estados
PA 176  

OI MAIS FIXO 
INTERMEDIARIO

PA 176  
OI MAIS FIXO 
AVANÇADO

PA 176  
OI MAIS FIXO 

AVANÇADO 14

PA 176  
OI MAIS FIXO 

TOP

PA 104 
OI MAIS FIXO 

CORP
AC  R$ 177,35  R$ 297,32  R$ 329,31  R$ 671,58  R$ 877,27 
CR  R$ 177,35  R$ 297,32  R$ 306,23  R$ 639,59  R$ 877,26 
DF  R$ 185,14  R$ 297,32  R$ 329,31  R$ 671,57  R$ 877,26 
GO  R$ 187,88  R$ 297,32  R$ 329,31  R$ 671,58  R$ 877,27 
MS  R$ 187,88  R$ 297,32  R$ 329,31  R$ 671,58  R$ 877,27 
MT  R$ 163,59  R$ 297,32  R$ 329,31  R$ 639,59  R$ 877,26 
PR  R$ 187,88  R$ 297,32  R$ 329,31  R$ 671,58  R$ 877,27 
RO  R$ 206,26  R$ 297,32  R$ 329,31  R$ 671,58  R$ 877,27 
RS  R$ 177,35  R$ 297,32  R$ 306,23  R$ 639,59  R$ 877,26 
SC  R$ 177,35  R$ 297,32  R$ 329,31  R$ 671,58  R$ 877,27 
TO  R$ 206,26  R$ 297,32  R$ 329,31  R$ 671,58  R$ 877,27 

Observações:
1) Valores em reais, com tributos inclusos;
2) Os demais valores dos planos acima não divulgados nesse comunicado, permanecem inalterados. Qualquer alteração 
será previamente divulgada;
3) Caso haja ajuste na tributação será repassado ao cliente.

Comunicado oi aos clientes

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto 
à viabilidade na locação de imóvel pronto ou a construir, localizado da Av XV de Novembro, 44 
até 411, Rua Dona Linda Santos, 37 até 605 e da Rua Maria Angélica Almeida do inicio ao fim, no 
Município de Capinzal/SC. O imóvel deve possuir documentação regularizada junto aos órgãos 
públicos, ter idade aparente de até 10 anos, possuir área mínima de 550 m²  com pé direito mínimo 
de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir 
sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a 
construir, a construção deverá obedecer todas as normas e legislação aplicáveis. Os interessados 
devem encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, 
contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato oferta do 
imóvel assinada; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 
4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem ser enviados através do e-mail 
CE0GI04@CAIXA.GOV.BR e os documentos originais entregues no endereço: Rua das Marrecas, 
no 20 – 12o Andar – Torre 3 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.031-120 ou em qualquer Agência 
da CAIXA, destinado à CEOGI, aos cuidados de Marcia Paiva ou Euti Andreassa. Esclarecemos 
que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne 
público o seu encerramento.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE AGÊNCIA DA CAIXA AG CAPINZAL/SC

Aviso De Licitação – RE-REPUBLICAÇÃO 
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 20 de julho de 2022, às 16:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 253/2022, destinada a “Aquisição de impressoras 
3D destinadas às instituições de ensino do município”. Protocolo até às 15:50 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 – 3321-8456. Chapecó, 30 de junho de 2022. 

Astrit Maria Savaris Tozzo – Secretária de Educação
ID/TCE: 2BCAB4D15AEF5C3C62D7C2F7025BEEFC6A4C3309

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
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LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 
ELETRÔNICA - EDITAL – RDC. N.º 0152/2022. 

Objeto Conservação Estrutural de Rodovias sob a jurisdição da Coordenadoria 
Regional Litoral Centro – SIE – CRLIT. Tipo: menor preço. Regime de Execução: 
empreitada por preço unitário. Data de envio final das propostas: até às 14:15 
horas do dia 22/07/2022. Abertura: 22/07/2022, a partir das 14:30 horas. Local 
para obtenção do Edital: www.portaldecompras.sc.gov.br, digite na caixa de busca 
“PE 0152/2022”, clique no número do processo, clique na opção NÃO e faça o 
download, ou no “site” sgpe.sea.sc.gov.br, acesse “CONSULTA DE PROCESSOS”. 
Florianópolis-SC, 29 de junho de 2022. Thiago Augusto Vieira. Secretário da SIE. 
Aprovação GGG 2022AS009674.

AVISO DE LICITAÇÃO                                    
CONCORRÊNCIA nº 941/2022 – Menor Preço, pelo regime de empreitada por 
preço unitário. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção 
da nova sede do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC). Abertura da 
sessão: 05/09/2022 às 14h. O Edital está disponível no site www.portaldecompras.
sc.gov.br. Informações serão prestadas pelo e-mail obrasdlic@saude.sc.gov.br, 
ou no endereço Rua Esteves Júnior, 160 – Edifício Halley – 2º andar – Centro – 
Florianópolis – SC, em dias úteis. SIGEF/GGG: 2022AS009682  

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 1446/2022 - menor preço por Item. Objeto: Aquisição de 
órteses, próteses e materiais especiais para as Unidades da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES). Início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 12/07/2022. 
Fim da entrega de propostas: às 08:15 horas do dia 22/08/2022. Abertura da 
sessão: a partir das 08:15 horas do dia 22/08/2022. Início da disputa: a partir 
das 08:30 horas do dia 22/08/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no 
site www.saude.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do 
e-mail licitacao@saude.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, 
nº 160, Edificio Halley - 2º andar, CEP 88015-530, Bairro Centro, Florianópolis/SC, 
no horário das 10:00 às 12:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SES 96530/2022. 
GGG: 2022AS009860.
E-Sfinge: 819C5C16AA0B386D50BB72ADF9E2A5470B3B2AF0

AVISO DE LICITAÇÃO                                    
Pregão Eletrônico nº 1462/2022 - menor preço por Item. Objeto: Aquisição de 
materiais de enfermaria e cirurgia, com cedência de equipamentos em regime 
de comodato, para as Unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Início 
da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 12/07/2022. Fim da entrega de 
propostas: às 13:15 horas do dia 23/08/2022. Abertura da sessão: a partir das 
13:15 horas do dia 23/08/2022. Início da disputa: a partir das 13:30 horas do dia 
23/08/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.
br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@saude.
sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º 
andar, CEP 88015-530, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário das 10:00 às 
12:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SES 89240/2022. GGG: 2022AS009836.
E-Sfinge: 9A31578C15637135914380A141E46E381AE79BB9

TOP 50 GERAL

QUALIDADE DE VIDA E DESENVOLVIMENTO

Joinville, no Norte do 
Estado, foi eleita a me-
lhor cidade do Brasil em 
um ranking publicado pela 
Revista Isto É nesta sema-
na. Além de obter a me-
lhor classificação entre as 
cidades de grande porte, a 
cidade também conquistou o 
prêmio geral entre os 5.565 
municípios avaliados. Em 
seguida estão Jaraguá do 
Sul (2º) e Blumenau (3º).

Por sua vez a capital 
Florianópolis obteve o 5º 
lugar geral no Top 50 das 
melhores cidades do Brasil, 
no levantamento organiza-
do com base na pesquisa da 
Austin Rating, com mais de 
280 indicadores. Se consi-
deradas somente as cidades 
de grande porte, Florianó-
polis sobe para 4º lugar. O 
levantamento considerou 16 
subgrupos e quatro gran-
des grupos: indicadores 
fiscais, indicadores econô-
micos, indicadores sociais 
e indicadores digitais. 

Na Grande Florianópolis, 
além da Capital, também 
estão no ranking geral São 
José (9º) e Palhoça (24º). 
São José aparece ainda na 
lista das 50 cidades de porte 
grande na oitava posição. 
No quesito indicadores 
econômicos – mercado de 
trabalho, Palhoça está em 
primeiro lugar entre as 
cidades de médio porte. 

ENSINO DIGITAL
Florianópolis ficou em 1º 

lugar nacional em “acesso 
digital ao conhecimento”, 
no grande grupo de Indica-
dores Digitais. “A pesquisa 
reflete a importância de 
investir no ensino digital 
desde a escola, tanto com as 
Escolas do Futuro, que são 
referência nacional, quan-
to em ações como o Bairro 
Educador, que promove 
atividades no contratur-
no do ensino”, acredita o 
prefeito Topázio Neto. 

Os 5565 municípios que 
participaram do levan-
tamento, além de serem 
classificados em um ranking 
geral, que engloba todas as 
cidades brasileiras, foram 
categorizados e premiados 
de acordo com seu porte, ou 
seja, conforme o tamanho de 
sua população, no período 
em que a pesquisa foi feita.

Ranking aponta que as três melhores 
cidades do país são de Santa Catarina

 14ª – Brusque

 15ª – Criciúma

 27ª – Itajaí

 28ª – Balneário Camboriú

 40ª – São Bento do Sul

 49ª – Chapecó

 1º - Joinville 

 2ª – Jaraguá do Sul

 3ª – Blumenau

 5ª – Florianópolis

 9ª – São José
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