14.08.2020 (SEXTA-FEIRA)
para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem
pluvial e sinalização viária nas Rodovias Municipais Mario
Guarezi e Lucas Alves, na localidade de Lageado. Os envelopes
de habilitação e proposta deverão ser entregues até às 09:00 hrs
do dia 01/09/2020 e a seção de abertura ocorrerá na mesma data
e hora. A íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas
na Prefeitura Municipal sito à Av. 7 de Setembro, 20, Centro, Treze
de Maio/SC, no horário das 08:00 às 17:00 horas, (48) 3625 2100,
e-mail licitacao@trezedemaio.sc.gov.br.
Treze de Maio, 13 de agosto de 2020.
Clesio Bardini de Biasi – Prefeito Municipal
Cod. Mat.: 685345
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esta publicação, encerrando-se às 17 horas. O registro será feito
por meio do endereço eletrônico gerencia@corecon-sc.org.br,
cabendo à chapa, o encaminhamento dos documentos originais
até o último dia do prazo de inscrição, via correios, para o endereço
da sede do CORECON-SC localizada na Rua Trajano, 265, 12º
andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88010.010, sendo a data
de postagem elemento de comprovação da tempestividade do
protocolo. Na possibilidade de atendimento presencial, a depender
das condições sanitárias decorrentes da Pandemia de Covid-19, o
registro poderá ser efetuado presencialmente. A votação dar-se-á
mediante senha individual fornecida pelo COFECON aos Economistas
adimplentes (na hipótese de parcelamento de débitos, adimplente
com as parcelas vencidas até 16/10/2020) e remidos, integrantes
voto será exercido diretamente pelo Economista. Não haverá voto
por procuração. As eleições serão realizadas exclusivamente pela
internet, não sendo permitida a votação por cédulas, por correios
e qualquer outra forma física. Em hipótese alguma poderão ser

MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC
Processo nº 0153/2020 – Inexigibilidade Licitação nº 0015/2020
O Município de Xanxerê/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Avelino Menegolla,
Licitação para

máxima da modalidade (FIFA) para promover o Torneio Internacional de Futsal Feminino no Município de Xanxerê-SC, com a
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ARBITROS DE FUTSAL ANAFUTSAL, CNPJ: 25.381.228/0001-08, no valor de R$ 147.600,00. De
acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, art. 25, inciso I.
Xanxerê/SC, 13/08/2020. Avelino Menegolla – Prefeito Municipal.
Cod. Mat.: 685330
Processo nº 0154/2020 – Dispensa de Licitação nº 0036/2020
O Município de Xanxerê, através da Secretária de Agricultura
e Políticas Ambientais, neste ato representado pelo Prefeito

Licitação para a aquisição de canos e tampas para poços
artesianos que serão perfurados nas comunidades do interior
do município de Xanxerê, no valor total de R$ 11.880,00 (onze
mil e oitocentos e oitenta reais), com o fornecedor OESTE
SUL – POÇOS ARTESIANOS E PRESTADORA DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA, CNPJ: 21.825.532/0001-38. De acordo com a Lei
nº 8.666/93 e suas alterações em seu Art. 24, inciso II.
Xanxerê/SC, 13 de agosto de 2020 – Avelino Menegolla – Prefeito
Municipal.
Cod. Mat.: 685347

MUNICÍPIO DE XAVANTINA – SC. AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 PMXV. Objeto: A presente licitação
tem por objeto a seleção de empresas para a permissão de uso

do CORECON-SC ou em sua Delegacia Regional. Os trabalhos
de apuração serão realizados em 30/10/2020, às 20 horas, nas
dependências da sede do CORECON-SC, imediatamente depois
de encerrado o período de votação. A Comissão Eleitoral será
constituída pelos Economistas: Márcio Paulo Ribeiro (presidente),
João Henrique da Silva e Carlos Alfredo Schmidt, como titulares, e
Rafael Silva Wagner, como Suplente, sendo sua primeira reunião
realizada no dia 18/09/2020, às 18 horas, na sede do CORECON
-SC ou virtualmente, cuja ferramenta, código de acesso e senha
serão disponibilizados oportunamente. Durante a pandemia de
Covid-19, o atendimento presencial ocorrerá as segundas, quartas
e sextas-feiras das 13 ás 17 horas, podendo ser suspenso sem
aviso prévio por regulamentações sanitárias.
Florianópolis - SC, 14 de agosto de 2020.
Econ. Ivoneti da Silva Ramos
Presidente do CORECON-SC
Cod. Mat.: 683850

A empresa Aço Metais Fraiburgo Ltda EPP, torna público que
requereu ao IMA a Licença de Instalação para a construção da
CGH MONTE CARVALHO, localizada no Rio Bonito, no município
de Tangará/SC
Cod. Mat.: 683851
HOTÉIS TANNENHOF S.A. CNPJ 82.602.426/0001-80 NIRE
42300000191 EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 23 DE JULHO DE 2020
Data, local e hora: 23/07/2020, na plataforma Zoom Meetings,
às 15h. Quorum: Acionistas representando 99,32% do capital
social votante. Composição da Mesa: Presidente - Sra. Ingrid
Moeller Wetzel e secretária - Ana Karina Moeller Wetzel Stach.
Editais de Convocação publicados nos jornais: “DOESC” e “A
Notícia”. Seguindo a ordem do dia foram aprovados: a) relatório
da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações

Edital do CORECON-SC
Sistema Eleitoral Eletrônico - Web Voto
Conselho Regional de Economia da 7ª REGIÃO - SC
Nos termos das Resoluções 1.981, de 23/10/2017, 1.992, de
28/5/2018 e 2.051, de 03/08/2020, do Conselho Federal de Economia - COFECON, faço saber que no dia 28/10/2020, a partir das

b) Eleito o Conselho de Administração como segue: Presidente:
INGRID MOELLER WETZEL, brasileira, natural de Laguna/SC,
empresária, casada sob o regime de comunhão universal de bens,
portadora do CPF nº 890.463.749-04 e RG nº 139.021 SESP/SC;
membros: ROLANDO WETZEL, brasileiro, natural de Joinville/SC,
empresário, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
portador do CPF nº 005.862.429-53 e RG nº 71.725 SESP/SC,
ambos residentes e domiciliados na rua Fernando de Noronha, nº
225, apto. 401, Bairro Atiradores, CEP 89203-072, em Joinville/SC;
ANA KARINA MOELLER WETZEL STACH, brasileira, natural de
Joinville/SC, empresária, casada sob o regime de separação total
de bens, portadora do CPF nº 620.792.809-10 e RG nº 487.390
SESP/SC, residente e domiciliada na Av. Getúlio Vargas, nº 816,
apto. 303, Centro, CEP 89120-000, em Timbó/SC. A Sra. Presidente deu posse aos novos Conselheiros mediante assinatura do
termo no livro próprio. Eleita pelo Conselho de Administração, a
Diretoria, como segue: Diretora-Presidente: Ingrid Moeller Wetzel,
Ana
Luiza Moeller Wetzel, brasileira, natural de Joinville/SC, solteira,
nascida em 20/11/1973, advogada, portadora do RG nº 1.775.385
SESP/SC e do CPF nº 890.463.409-10, residente e domiciliada
na rua Fernando de Noronha, nº 225, apto. 401, Bairro Atiradores,
CEP 89203-072, em Joinville/SC. O Conselho de Administração e
a Diretoria ora eleitos terão seus mandatos exercidos no triênio de

Brasília-DF), no sítio eletrônico www.votaeconomista.org.br, o qual,
naquele período, poderá ser acessado no Brasil ou no exterior,
serão realizadas eleições para renovação do 1º (primeiro) terço,
composto de 3 (três) Conselheiros Efetivos e 3 (três) Suplentes
do CORECON-SC, com mandato de 3 (três) anos: 2021 a 2023;
e de 1(um) Delegado-Eleitor Efetivo e 1 (um) Suplente, junto ao
Colégio Eleitoral do COFECON. O prazo para registro de chapas
será de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia útil seguinte a

o disposto na Reunião do Conselho de Administração realizada em
23/07/2020. Aprovada a publicação desta ata em forma de extrato
e com dispensa de assinaturas dos presentes. Joinville, 23 de
julho de 2020. (a) Ana Karina Moeller Wetzel Stach - Secretária.
Arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob
o nº 20203557107 em 05/08/2020. (a) Blasco Borges Barcellos –
Secretário-geral.
Cod. Mat.: 684667

fábrica ou comércio, conforme descrição constante no Anexo “E”
deste edital. Recebimento das propostas: até às 08h30 do dia
15/09/2020. Abertura: dia 15/09/2020, às 08h45. O Edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Xavantina,
localizada na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro,
de segunda a sexta-feira, no horário das 07:45 às 11:45 horas
e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (0**49) 3454-3100.
Xavantina - SC, em 12 de agosto de 2020. CLAUDI BABINSKI,
Prefeito Municipal.
Cod. Mat.: 685422

PÁGINA 29
- Edital de Convocação.
Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia com sede,
na Rua Nereu Ramos, 440, CEP 89.385-000 – Centro, na cidade
de Penha-SC, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a realizar-se no dia 20 de agosto de 2020, de forma
virtual, às 10:00 horas em primeira convocação, ou às 10:30 em

dia: Ordinária: a) Prestação de contas dos Administradores, exame,
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) Deliberação
para cobrança judicial dos débitos de acionistas inadimplentes,
despesas processuais e honorários advocatícios; c) Deliberação
sobre a contratação de crédito para saldar os débitos da companhia,
diante da inadimplência contumaz de alguns acionistas e a ausência
de receitas operacionais; d) Eleição dos membros do conselho de
administração; e) Assuntos diversos de interesse da sociedade.
Extraordinária: a) Oportunização para integralização de chamadas de capital pelos acionistas remissos na própria Assembleia;
b) Redistribuição de ações ordinárias em face de integralização
em mora, em conformidade com o artigo 170, II da Lei 6.404/76,
imóveis da companhia, bem como do preço mínimo para venda

d) Demais assuntos de interesse da sociedade. A Assembleia
instalar-se-á em primeira convocação com a presença mínima de
2/3 dos Acionistas, e em segunda convocação às 10:30 horas,
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
Para acessar a Assembleia de forma virtual, você deve acessar a
página do Aplicativo Google Meet – não é necessário download
do aplicativo para uso em computadores/notebook. Link: meet.
google.com/ukh-voan-nha. Penha – SC, 12 de agosto de 2020.
Ninfo Valtero König - Presidente do Conselho de Administração.
Cod. Mat.: 685288

FATORI SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. - CNPJ/MF:
29.094.830/0001-07 - Extrato da AGE realizada em 20/07/2020.
Data, Hora e Local: 20/07/2020, às 16:00 hrs, na sede social em
Jaraguá do Sul/SC. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face a presença de todos os acionistas da Companhia.
Mesa:
Vanderlinde. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por
unanimidade de votos: (i) aprovar o cancelamento das debêntures da 4ª série, da 1ª emissão da Companhia não integralizadas
ou alienadas até a presente data; (ii) aprovar o cancelamento das
debêntures da 1ª, 2ª e 3ª série, da 3ª emissão da Companhia não
integralizadas ou alienadas até a presente data Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta
Assembleia que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da
em 11/08/20. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.
Cod. Mat.: 685316
CHAPECÓ GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente do Estado
2358/2020, válida por 48 meses para a atividade 34.11.01 - Produção de Energia Hidrelétrica, localizada na Linha Bom Retiro,
S/N, Interior, Chapecó/SC.
Cod. Mat.: 685326
Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ/MF nº 09.313.969/0001-97 – NIRE 42.300.032.107Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administraçãorealizada em
15 de junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 15/06/2020, às 16:30 horas, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos
Dumont, nº 935, Edifício Neogrid, 02º andar. 2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo
11 do Estatuto Social da Autopista Litoral Sul S.A. (“Companhia”),
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sra.
Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Secretária: Sra. Sabrina Indelicato
Penteado. 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre o pedido de
renúncia da Sra. Marcia Fragoso Soares, ao cargo de Diretora
de Manutenção da Companhia; e 4.2. Deliberar sobre a eleição
do novo diretor em substituição a Diretora renunciante. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que
segue: 5.1. Foi recebido e conhecido o pedido de renúncia da Sra.
Marcia Fragoso Soares, ao cargo de Diretora de Manutenção,
apresentado em 15/06/2020, ao qual é outorgada a mais plena,
irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação, exceto nos
casos de dolo e/ou fraude. O pedido de renúncia por ela apresentado,
do Conselho de Administração registram seu agradecimento a Sra.
Marcia Fragoso Soares pela dedicação e pelos serviços prestados
à Companhia no desempenho de suas atribuições. 5.2. Eleger,
para compor a Diretoria da Companhia, em substituição a diretora

