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nos, fornecimento de sistema de acesso ao geoprocessamento
via internet, fornecimento de sistema móvel de cadastro imobiliário/multifinalitário e treinamentos relacionados para o atendimento das necessidades do setor de tributação do Município de
Schroeder/SC, conforme PMAT e ANEXO VII – TERMO REFERÊNCIA, deste instrumento convocatórioo.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 01 de setembro de 2017 às 08h45min.
Abertura do Processo: 01 de setembro de 2017 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.
br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das
07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (0xx47)33746500 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 15 de agosto de 2017.
Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal
Cod. Mat.: 470130

Pregão Presencial nº 091/2017. A Prefeitura Municipal de Taió,
torna público Processo Licitatório, menor preço por item, destinado à aquisição de 01 caminhão e 01 caçamba basculante, novos,
ano 2017 e modelo 2018, na cor branca, para utilização na Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, conforme especificações do Anexo I, que faz parte integrante do edital. Recebimento dos envelopes na Prefeitura, Av. Luiz Bertoli, até às 14h do
dia 25/08/2017 e abertura às 14:15h, do mesmo dia. Inf.: Carlos,
e-mail empenhos@taio.sc.gov.br. Edital no site: taio.atende.net.
Taió-SC, 14/08/2017. Almir Reni Guski - Prefeito.
Cod. Mat.: 470367

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017
O Município de Tubarão/SC, por intermédio da Fundação Municipal de Saúde, situado à Rua Pedro Gomes de Carvalho, 531,
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 para distribuição pela Farmácia Básica, CAPS II, CAPS
AD, SAMU e CAES da Fundação Municipal de Saúde.
Início da Sessão Pública do Pregão Eletrônico: 14:00 do
dia 28/08/2017.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima
mencionado, no horário de expediente, das 13 às 19 horas, ou
pelo site www.tubarao.sc.gov.br.
Tubarão/SC,14 de agosto de 2017.
Daisson José Trevisol
Diretor-Presidente

Cod. Mat.: 470251

Inexigibilidade de licitação nº 05/2017
Fundo Municipal da Saúde de Tunápolis.
Objeto: objeto realização de consultas médicos na área de ginecologia, para o exercício de 2017”.
Fundamento: Art. 25, inciso CAPUT, da Lei nº 8666/93
Valor: R$ 18.750,00 (Dezoito mil setecentos e cinqüenta reais)
Empresa: PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
Data 03/07/2017.
Clarice W.Staub
Gestora do Fundo
Cod. Mat.: 470129

MUNICÍPIO DE WITMARSUM-SC
PREgÃO PARA REgISTRO DE PREçO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016
PREgÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
O Prefeito Municipal de Witmarsum – SC, torna público, que fará
realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços, no dia 30/08/2017, às 08:30 horas, tendo
como local, a Prefeitura Municipal de Witmarsum, sito a Rua
7 de setembro, nº 1520, Centro, PARA REgISTRO DE PREçOS
PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR
PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
WITMARSUM. Demais informações diariamente, das 08:00 às
12:00 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço acima, no site www.witmarsum.sc.gov.br ou pelo fone/fax
(47) 3358-1300.
Witmarsum/SC, em 14 de agosto de 2017.
CESAR PANINI
Prefeito Municipal
Cod. Mat.: 470169

MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC
Processo nº 0114/2017 – Concorrência Pública nº 0003/2017
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações, torna público para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de
Concorrência Pública n° 0003/2017, do tipo Maior Oferta, tendo
como objeto a Concessão de exploração dos espaços existentes
no Parque Rovilho Bortoluzzi, para fins de que a licitante vencedora proceda à locação de estandes aos interessados em expor
ou vender produtos e serviços na XVIII EXPO FEMI – Festa Estadual do Milho, que ocorrerá nos dias 28 de Abril à 06 de Maio
de 2018. O recebimento das propostas será até às 09:00h, do dia
15/09/2017, no setor de protocolo e a abertura será realizada às
09:15h do mesmo dia, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Xanxerê. Retirada do Edital no website da Prefeitura Municipal www.xanxere.sc.gov.br. Xanxerê-SC, 14/08/2017. Avelino
Menegolla. – Prefeito Municipal.
Cod. Mat.: 470181

15.08.2017 (TERçA-FEIRA)
O voto será exercido diretamente pelo Economista, assim entendido o bacharel em Ciências Econômicas, com registro
definitivo e pleno gozo de seus direitos profissionais (adimplente
com suas anuidades e débitos de qualquer natureza perante o
Regional ou, na hipótese de parcelamento de débitos, adimplente comas parcelas vencidas até 23/10/2017), por meio da Rede
Mundial de Computadores (internet), inclusive na sede dos Conselhos Regionais de Economia e de suas Delegacias, as credenciadas, as quais deverão dispor de computadores para essa finalidade. Não haverá voto por procuração. Na impossibilidade de
o eleitor dispor de computador, o CORECON/SC disponibilizará
em sua sede localizada na Rua Trajano, 265, 12º andar, Centro,
Florianópolis/SC, no horário de 10 às 17 horas, computador conectado à internet com o objetivo de receber a votação.
O prazo para registro de chapas no CORECON/SC
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data desta publicação, encerrando-se às 17 horas do dia 14 do mês de setembro
de 2017. O registro das chapas será feito de acordo com o Resolução 1.954, de 4 de julho de 2016 do COFECON, a ser efetuado na sede deste Conselho, localizada na Rua Trajano, 265, 12º
andar, Centro, Florianópolis/SC, no horário de 10 às 17 horas.
Poderão votar os economistas registrados na jurisdição deste
Conselho, e adimplentes com suas anuidades e débitos de qualquer natureza até a data limite de 23 de outubro de 2017, bem
como os remidos no CORECON, não sendo permitido o voto por
meio de procuração. Os trabalhos de apuração serão realizados
no dia 31 de outubro de 2017, às 20 (vinte) horas, nas dependências da sede do COFECON, localizada no Setor Comercial
Sul, Quadra 2, Bloco B, Edifício Palácio do Comércio, Sala 1201,
Brasília/DF, imediatamente após encerrado o período de votação.
Em consonância com a Resolução 1.954, de 4 de julho de 2016,
fica designada a Comissão Eleitoral para 2017, constituída pelos Economistas: Márcio Paulo Ribeiro, Carlos Alfredo Schmidt
e Paulo Roberto de Jesus, como titulares, e João Henrique da
Silva, como Suplente, para dar execução à fase inicial do processo eleitoral, na forma dos procedimentos eleitorais estabelecidos
pelo Conselho Federal de Economia. A primeira reunião da Comissão Eleitoral será realizada no dia 19 de setembro de 2017,
nas dependências do Conselho Regional de Economia.
Florianópolis, 15 de agosto de 2017
Econ. Paulo Roberto Polli Lobo
PRESIDENTE DO CORECON/SC
Cod. Mat.: 462821
AgROPECUáRIA MAFRA S/A – Em Liquidação
CPJ nº 75.275.511/0001-15 - NIRE: 42 3 0001738 8
ASSEMBLÉIA gERAL ORDINáRIA E EXTRAORDINáRIA
Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 31 de agosto
de 2017, às 11:00 horas, na sede social, à Rodovia BR 116, Km
02, bairro Jardim América, nesta cidade de Mafra – SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EDITAL DE CONVOCAçÃO DE ELEIçÕES
CONSELHO REgIONAL DE ECONOMIA DA 7ª REgIÃO - SC
Nos termos da Resolução 1.954, de 4 de julho de 2016
do Conselho Federal de Economia, faço saber que no dia 30 de
outubro de 2017, a partir das 8 (oito) horas até as 20 (vinte) horas
do dia 31/10/2017, no sítio eletrônico: www.votaeconomista.org.
br, o qual, naquele período, poderá ser acessado de qualquer
parte do Brasil ou do exterior, serão realizadas eleições para
renovação de terço de Conselheiros Efetivos e Suplentes deste
CORECON, conforme critério de vagas estabelecido e de Delegado-Eleitor Efetivo e Suplente junto ao Colégio Eleitoral do COFECON, na seguinte forma: 3 (três) Conselheiros Regional Efetivos e 3 (três) Conselheiros Suplentes do CORECON/SC, com
mandato de 3 (três) anos: 2018 a 2020; 1 (um) Delegado Eleitor
Efetivo e 1 (um) Delegado Eleitor Suplente ao Colégio Eleitoral do
COFECON.
A votação dar-se-á mediante senha individual fornecida pelo COFECON aos Economistas adimplentes e remidos,
integrantes do Colégio Eleitoral Definitivo, constituído no dia
23/10/2017.
Para fins de remessa das correspondências contendo
as senhas individuais para a votação por meio da Rede Mundial de Computadores (internet) será utilizada a relação dos que
integram o Colégio Eleitoral Provisório, com data de corte estabelecida em 15/09/2017. Será garantido, ao Economista que efetuar novo registro ou regularizar seus débitos no período entre
01/08/2017 e 23/10/2017, que passe a integrar o Colégio Eleitoral
Definitivo, mecanismo para que possa receber senha individual e
participar do processo eleitoral.

1. Apresentação do relatório e prestação de contas do estado
da liquidação.
2. Mudança do endereço da Sede Social e consequente alteração do art. 1º do Estatuto Social.
3. Outros assuntos de interesse da sociedade.
Mafra (SC), 08 de agosto de 2017.
SADI EVERS
Liquidante
Cod. Mat.: 469569
LACTICÍNIOS TIROL LTDA
CNPJ: 83.011.247/0001-30
Convocação 003/2017
Assembleia geral Extraordinária
A Administração da Lacticínios Tirol Ltda, pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número
83.011.247/0001-30 e NIRE 42200097568, em cumprimento ao
disposto nas Cláusulas 24ª e 27ª do Contrato Social, vem por
meio desta, Convocar Vossa Senhoria a se fazer presente na
Assembleia geral Extraordinária, conforme local, data, horário
e ordem do dia a seguir descritos: Local: Auditório da Matriz. Localização: Rua Domingos Perondi, 36, centro, Treze Tílias - SC,
89650-000; Data: 22/08/2017; Horário: 08h30min - Recepção e
assinatura da lista de presença dos quotistas; 09h00min - Início
dos trabalhos, devendo obrigatoriamente ter a presença de no
mínimo dois terços das quotas do capital social, nos termos da

