
MuNICÍPIO De SCHROeDeR eSTADO De SANTA CATARINA
extrato do Contrato nº. 103/2022-PMS
tomada de Preços nº.30/2022-PMS - Processo nº. 114/2022-PMS
Contratante: MuNICÍPIO De SCHROeDeR, inscrito no CNPJ sob 
o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal 
Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: SABYNe GeORG eGGeRT, inscrita no CPF sob o 
no 048.517.649-10, residente e domiciliada a rua Marechal Cas-
telo Branco, nº. 5248, na cidade de Schroeder, Estado de Santa 
Catarina, CeP: 89275-000
Objeto: contratação de profissional professor com Licenciatura 
em Música, para ministrar aulas de musicalização e contratação 
de profissional com formação em Artes Cênicas, para ministrar 
aulas de teatro para os Projetos “Schroeder Mais Arte Brincando” 
e “Schroeder Mais Arte Encenando” promovidos pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura em parceria com o Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social através do Fundo 
da Infância e Adolescência do Municipal de Schroeder/SC
Valor: R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais)
data da Assinatura: 12/08/2022 – Vigência: 31/12/2022
Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 847491

Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 131/PMT/2022. 
Concorrência nº 014/PMT/2022. Retificado e nova data de 
abertura. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para 
Reforma e Ampliação do CMEI Professor Manoel dos Anjos, 
localizado na Avenida Bayer Filho nº 1079, bairro: Universitário, 
cidade de Tijucas – SC, na Secretaria Municipal de Educação. Tipo: 
Menor Preço Global;Data de Abertura: 15de Setembrode 2022, as 
08h00. Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a 
disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. 
Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br. 
Eloi Mariano Rocha – Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 847400

eSTADO De SANTA CATARINA
PReFeITuRA MuNICIPAL De TReVISO
eXTRATO CONTRATuAL
CONtRAtO: 58/2022
CONtRAtANte: PReFeItuRA MuNICIPAL de tReVISO
CONtRAtAdA: CeReS AgROPeCuÁRIA LtdA
VALOR: R$ 118.350,00 (cento e dezoito mil trezentos e cinquenta 
reais).
VIGÊNCIA: 04/08/2022 à 31/12/2022.
OBJETO: Aquisição de implemento agrícola, colhedora de milho, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.
dOtAÇÃO: 123 e 152.
treviso, 04 de agosto de 2022.
Valerio Moretti
PReFeITO MuNICIPAL

Cod. Mat.: 847498

MuNICÍPIO de tuBARÃO/SC
FuNdAÇÃO MuNICIPAL de SAÚde
PRegÃO eLetRÔNICO Nº 15/2022

tCe/SC AAdeeB0052B398720695eBdA910d0A9C7BCA0Ce0

O Município de Tubarão/SC, por intermédio da Fundação Munici-
pal de Saúde, situado à Rua Altamiro Guimarães, 1109, Oficinas, 
informa que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, cujo objeto é o REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual aquisição parcelada de medicamentos, 
fitoterápicos, fraldas, suplementos alimentares, vitaminas, lubrificante 
ocular, lancetas e produtos de venda livre em geral para atendi-
mento de ações judiciais em desfavor do município de Tubarão.
Início da Sessão Pública do Pregão Eletrônico: 14:00 do dia 
26/08/2022.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima mencio-

nado, no horário de expediente, das 13 às 19 horas, ou pelos sites 
www.tubarao.sc.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Tubarão/SC, 15 de agosto de 2022.

Daisson José Trevisol
diretor-Presidente

Cod. Mat.: 847581

DeCISÃO DA PReSIDÊNCIA
Concorrência nº 37/2021
No âmbito do Processo Administrativo n° 01/2022 e com fundamento 
no art. 26, incisos XXVI e XXXI do Regimento Interno, determino 
a aplicação da penalidade de suspensão do direito de licitar com 
a Câmara de Vereadores de Joinville pelo período de 1 (um) ano 
à empresa Tiriva Publicidade e Propaganda Ltda. determino, 
também, sua notificação para que, se desejar, apresente recurso 
administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Joinville, 15 de agosto de 2022.

Maurício Fernando Peixer
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

Cod. Mat.: 847482

eXTRATO De eDITAL
CONSeLHO ReGIONAL De eCONOMIA – 7ª ReGIÃO/SC
AVISO De eLeIÇÃO
Faço saber que no dia 27/10/2022, a partir das 8 (oito) horas, até 
as 20(vinte) horas do dia 31/10/2022, horário de Brasília, no sítio 
eletrônico www.votaeconomista.org.br, serão realizadas eleições 
para renovação do 1º terço de Conselheiros deste CORECON-SC e 
de Delegados-Eleitores Titular e Suplente junto ao colégio Eleitoral 
do COFECON. O prazo para registro de chapas no CORECON-SC 
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do edital, 
encerrando-se às 17 horas do dia 14 do mês de setembro de 
2022. O edital completo foi publicado no DIOE/SC - Diário Oficial 
de Santa Catarina em 15/08/2022.
Florianópolis, 15 de agosto de 2022.
Econ. Silvio José Martins Filho
Presidente do COReCON-SC

Cod. Mat.: 842551

SINDICATO DOS TRABALHADOReS NAS INDÚSTRIAS e 
COOPeRATIVAS INDuSTRIAIS De CARNeS e DeRIVADOS e 
DA ALIMeNTAÇÃO De GuATAMBu e ReGIÃO/SC – SINTRAG 
– CNPJ Nº 06.314.701/0001-81. 
AVISO ReSuMIDO DO eDITAL De CONVOCAÇÃO DAS eLeI-
ÇÕeS SINDICAIS. 
Pelo presente aviso resumido do edital de convocação faço saber 
e convoco os associados desta entidade, que haverá eleições do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas Industriais 
de Carnes e Derivados e da Alimentação de Guatambu e Região/
SC- SINTRAG, que ocorrerão no dia 06 de outubro de 2022, no 
horário das 08h00min às 15h00min, ininterruptamente, com uma 
(01) urna fixa na sede da entidade sindical, sito a Rua João Moreira 
Filho, número 640, sala 06, centro, na cidade de Guatambú, estado 
de Santa Catarina, CeP: 89.817-000, e uma (01) urna itinerante, 
urna de número dois (02), que realizará a coleta de votos dos as-
sociados não contemplados com a urna fixa, conforme relação de 
empresas que possuem empregados associados desta entidade. 
Haverá eleições sindicais para composição da Diretoria Executiva, 
efetiva e suplentes, Conselho Fiscal, titulares e suplentes e Dele-
gados Representantes Junto a Federação respectiva, titulares e 
suplentes. O pedido de registro de chapas deverá ser encaminhado, 
em duas (02) vias, ao Presidente do Sindicato, no prazo de dez 
(10) dias contados da publicação deste, no horário das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00, de segunda –feira a sexta – feira. 
O prazo para impugnação de candidaturas é de cinco (05) dias 
contados do prazo de encerramento para registro de chapas. O 
edital de convocação das eleições encontra-se afixado na sede 
deste Sindicato para as informações que se fizerem necessário. 

Não havendo quórum em primeira convocação, as eleições em 
segunda e última convocação ocorrerão em trinta (30) dias após a 
publicação do despacho anulatório, nos mesmos locais e horários 
previstos para a primeira convocação. Em caso de empate entre 
as chapas mais votadas, serão realizadas novas eleições entre as 
chapas empatadas mais votadas no prazo de trinta (30) dias após 
a realização da eleição que resultou no empate. 
guatambu/ SC, 09 de agosto de 2022. 
Mário Luiz Rosa dos Santos. CPF nº 548.357.XXX-XX. Presidente 
do SINtRAg.

Cod. Mat.: 846345

COuDeTu-COMPANHIA De uRBANIZAÇÃO e DeSeNVOLVI-
MeNTO De TuBARÃO (em liquidação)
edital de Convocação - CNPJ 83.467.480/0001-22 – NIRE 
42300010642
ASSeMBLÉIA GeRAL eXTRAORDINÁRIA
A COUDETU-Companhia de Urbanização e Desenvolvimento de 
Tubarão, em liquidação extrajudicial convoca os Srs. Acionistas 
para, em primeira convocação, comparecerem à Assembléia Geral 
Extraordinária a ser realizada em sua sede social na Rua José 
Bressan, s/n, Bairro Monte Castelo, Tubarão, Estado de Santa 
Catarina, CEP 88.702-440, a ser realizada no dia 31 de Agosto de 
2022, às 14:30 hr com a presença de detentores de, no mínimo, 
2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, para a finalidade de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição do conselho 
fiscal; b) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios 
sociais encerrados em 31.12.2017 à 31.12.2021 e o período de 
01.01.2022 à 30.08.2022, bem como sobre a destinação do resul-
tado dos exercícios; c) encerramento da liquidação e declaração de 
extinção da sociedade; d) Ratificação e quitação de todos os atos 
praticados pelo atual liquidante; e) Ratificação dos demais itens 
e respectivas  deliberações tomadas nas assembléias gerais; e f) 
Outros assuntos de interesse da sociedade. Tubarão, SC,02 de 
agosto de 2022 – Elemar Nunes – Liquidante.

Cod. Mat.: 846533

SÚMuLA ReNOVAÇÃO De LICeNÇA De OPeRAÇÃO

A CETRIC – Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais 
e Comercias de Chapecó LTDA, inscrita no CNPJ: 04.647.090/0001-
68, localizada no Acesso Angelo Baldissera, CH 20, Km 05, Linha 
Água Amarela, Interior de Chapecó-SC, torna público que requereu 
ao Instituto do Meio Ambiente – IMA, a RENOVAÇÃO DA LICEN-
ÇA de OPeRAÇÃO nº 4885/2018, Processo RSI/00001/CRO, 
protocolo FCEI  604387.

Cod. Mat.: 847341

Processo Seletivo
Condutor Socorrista
SAMU Blumenau
Inscrições até o dia  15/08/2022: www.fahece.org.br
Trabalhe Conosco – Edital 247/22

Cod. Mat.: 847347

eDITAL De CONVOCAÇÃO Nº 03/2022
O Presidente do Sindicato dos Policiais e Servidores da Polícia 
Rodoviária Federal no Estado de Santa Catarina – SINPRF/SC, 
no uso das atribuições estatutárias que lhe conferem o Artigo 21, 
Inciso V, CONVOCA todos os seus sindicalizados a participarem 
da reabertura da última AGE suspensa desde 20 de abril de 2022. 
A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA se realizará no dia 16 
de agosto de 2022, às 09h, em primeira chamada, com a maioria 
absoluta dos filiados, e às 9h30min, em segunda e última chamada 
com qualquer quórum, na sede do sindicato, sito à Rua Antônio 
Schroeder, 63- Barreiros, São José/SC, com a seguinte pauta:
1. Reestruturação da carreira e LDO/LOA;
2. Estratégias futuras;
3. Outros assuntos.
São José/SC, 12 de agosto de 2022.
Paulo Roberto Coelho Pinto
Presidente

Cod. Mat.: 847380

eNGIe BRASIL eNeRGIAS COMPLeMeNTAReS PARTICIPA-
ÇÕeS LTDA.
CNPJ 09.212.990/0001-04 - NIRe 42204024891
eXTRATO ReSuMIDO DA ATA DA TRIGÉSIMA ReuNIÃO DAS 
SÓCIAS
Data, Hora e Local: 17.05.2022, às 18:15h, na sede da Sociedade, 
localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 – Parte, Bairro 
Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC. Convocação: a 
convocação pela presença de todas as Sócias, nos termos do §2º 
do artigo 1.072 do Código Civil/02. Presença: Sócias Quotistas 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais 
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