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Neogrid Participações S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME n° 10.139.870/0001-08

NIRE 42300036510
EDITAL DE CONVOCAÇÃODE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas da Neogrid Participações S.A. (“Companhia” ou “Neo-
grid”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, às 11h00, de
modo exclusivamente digital (“AGE”), a fim de deliberarem acerca da retificação da remuneração anual global dos
administradores da Companhia aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Neogrid realizada
em 22 de abril de 2020.
Informações Gerais:
1. Os documentos e informações relativos à matéria a ser discutidas na AGE encontram-se à disposição dos acio-
nistas na sede da Companhia, bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br),
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (ri.neogrid.com), em conformidade com as
disposições da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e da Instrução CVM
n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada.

2.Os acionistas poderão participar da AGE por meio de plataforma digital a ser disponibilizada pela Companhia
para acesso no dia e horário da AGE. Para tanto, os acionistas deverão enviar para o e-mail ri@neogrid.com ou
para a sede da Companhia solicitação de acesso acompanhada dos seguintes documentos: (i) documento hábil de
identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária
das ações escriturais de sua titularidade ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei das S.A.; (iii) documentos
que comprovem os poderes do representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de
fundos de investimento; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese
de representação do acionista. A solicitação de acesso e os documentos ora mencionados deverão ser recebidos
pela Companhia até às 11h00 do dia 27 de abril de 2021.

3. Excepcionalmente nesta AGE, como forma de facilitar a participação na assembleia, a Companhia dispensará o reco-
nhecimento de firma e/ou consularização ou apostilamento dos documentos a serem apresentados pelos acionistas.

4. As orientações, procedimentos e demais instruções relativas à AGE estão detalhadas no Manual do Acionista,
que se encontra à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos websites da Comissão de Valores Mobi-
liários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (ri.neogrid.com).

Joinville, 13 de abril de 2021.
Miguel Abuhab - Presidente do Conselho de Administração

SINTRATUH
SINDICATODOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIRO, HOTÉIS, RESTAURANTES BARES,

E EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE CHAPECÓ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Hotéis, Restaurantes, Bares, e Empregados em Turismo e
Hospitalidade de Chapecó e Região – SINTRATUH, inscrito no CNPJ: 78.480.969/0001-02, através do seu Presidente
Levi Pereira Santos, separado portador do CPF: 400.491.169-91, RG: 1385252-SSP/SC, convoca toda a categoria:
Empregados em Empresas de Turismo, em Casas de Diversões, Oficiais Barbeiros (inclusive aprendizes), Manicures
e Empregados nos Salões de Cabeleireiros para Homens, Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de
Senhoras, Empregados de Empresas de Compra, Venda, Locação eAdministração de Imóveis Residencial e Comercial,
inclusive Empregados de Edifícios, Zeladores, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e Outros, Lustrados
de Calçado semEmpregados emEmpresas de Asseio e Conservação, Empregados em Instituição Beneficente Religiosa
e Filantrópica, em Lavanderias e Similares, Empregados em Empresas de Conservação de Elevadores, Empregados
no Comércio Hoteleiro e Similares tais como: Empregados emHotéis, Apart Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares,
Churrascarias, Pizzarias, Casas de Chá, Sorveteria, Confeitarias, Cafés, Leiterias, Botequins, Bombonieres, Pensões,
Campings, Lanchonete, Hospedarias, Empregados em Clubes, Boites, em Empresas de Alimentação Industrial e
Hospitalar, Cozinhas Industriais, em Lanchonetes de Supermercados, de Padarias e Ressorts. EXCETO categoria dos
“Empregados em Empresas de Turismo, Interpretes e Guias de Turismo, Empregados emCasa de Diversões, Oficiais
Barbeiros (inclusive aprendizes), Manicures e Empregados nos Salões de Cabeleireiro para Homens. Empregados
em Institutos de Beleza e Cabeleireiro de Senhoras, Empregados de Empresas de Compra, Venda, Locação e Admi-
nistração de Imóveis, Residenciais e Comerciais, inclusive Empregados de Edifícios: Zeladores, Porteiros, Vigias,
Faxineiros, Serventes. Lustradores de Calçados. Empregados de Empresas de Asseio e Conservação. Empregados
em Instituição Beneficente, Religiosa e Filantrópica. Empregados em Lavanderias. Empregados em Empresas de
Conservação de Elevadores, Empregados no Comércio Hoteleiro, Empregados em Hotéis, Motéis, Apart-Hotéis,
Restaurantes, Bares, Churrascarias, Pizzarias, Casas de Chá, Sorveterias, Confeitarias, Cafés, Leiterias, Botequins,
Bombonieres, Pensões, Campings, Lanchonete, Hospedarias. Empregados em Clubes, Boates, em Empresas de
Alimentação Coletiva e Congelados, Padaria, nos Municípios de Lindóia do Sul, Ipurimim , Peritiba - SC. EXCETO
empregados em lavanderias nosmunicípios Abelardo Luz, combase territorial nosmunicípios de: Abelardo Luz, Água
Doce, Águas de Chapecó, Anchieta, Arvoredo, Caibi, Campo Erê, Catanduvas, Caxambu do Sul, Concórdia, Chapecó,
Coronel Freitas, Descanso, Dionísio Cerqueira, Faxinal dos Guedes, Galvão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Guatambú,
Herval d’Oeste, Ita, Iporã do Oeste, Ipumirim, Iraceminha, Itapiranga, Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis, Lauro Müller,
Lindóia do Sul,Maravilha,Marema,Modelo,Mondaí, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Palma Sola, Palmitos, Paraíso,
Peritiba, Piratuba, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Ponte Serrada, Presidente Castello Branco, Quilombo, Romelândia,
São Carlos, São Domingos, São José do Cedro, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Saudades, Seara, Serra
Alta, Tunápolis, União do Oeste, Vargeão, Xanxerê, Xavantina e Xaxim, Para Assembleia Geral Extraordinária que
se realizará no dia 07/05/2021, ás 19 horas, na Rua Marques de Olinda 50 D, Bairro São Cristóvão, Chapecó SC,
através de vídeo conferência no google meet, com a seguinte ordem do dia:
1. Aprovação da Alteração do Estatuto
2. Exclusão da categoria: Empregados emEmpresas de Turismo, Oficiais Barbeiros (inclusive aprendizes),Manicures
e Empregados nos Salões de Cabeleireiros para Homens, Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros
de Senhoras, Empregados de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residencial e
Comercial, inclusive Empregados de Edifícios, Zeladores, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e
Outros, Lustrados de Calçado Empregados em Empresas de Asseio e Conservação, , Empregados em Empresas
de Conservação de Elevadores, “Empregados em Empresas de Turismo, Interpretes e Guias de Turismo, Oficiais
Barbeiros (inclusive aprendizes), Manicures e Empregados nos Salões de Cabeleireiro para Homens. Empregados
em Institutos de Beleza e Cabeleireiro de Senhoras, Empregados de Empresas de Compra, Venda, Locação e
Administração de Imóveis, Residenciais e Comerciais, inclusive Empregados de Edifícios: Zeladores, Porteiros,
Vigias, Faxineiros, Serventes. Lustradores de Calçados. Empregados em Empresas de Conservação de Elevadores.

3. Nova Categoria Representada: Empregados em Casas de Diversões tais como Empregados em Clubes Esportivos
e recreativos, Boates, bingos, Empregados em Lavanderias e Tinturarias de Lavanderia, Empregados no Comércio
Hoteleiro tais como: Empregados emHotéis, Apart Hotéis, Restaurantes, Bares, Churrascarias, Pizzarias, Casas de
Chá, Sorveteria, Confeitarias, Cafés, Leiterias, Botequins, Bombonieres, Pensões, Campings, Lanchonete, Hospe-
darias, Empregados em Empresas de Alimentação Industrial e Hospitalar, Cozinhas Industriais, em Lanchonetes
de Supermercados, de Padarias e Ressorts. Empregados em Instituição Beneficente, Religiosa e Filantrópica.

4. Inclusão dos Municípios: Concórdia, Ita, Piratuba
5. Outros Assuntos de interesse da Categoria.

Levi Pereira Santos - Presidente

ESTADODE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021
MODALIDADE - Tomada de Preços Nº 04/2021

O Município de São Bernardino-SC, torna público aos interessados que fará realizar
licitação namodalidade Tomada de Preços, tipomenor preçoGLOBAL para contratação
de empresa especializada em construção civil para execução da ampliação do espaço
educativo denominado 6 salas de aula - Núcleo Aldino Leo Scheid, para execução de
duas salas de aula e fechamento do pátio com área de 303,30 m2. Estará recebendo as
propostas até as 09:00 hs, do dia 05/05/2021. A íntegra deste edital estará disponível no
site domunicípio, www.saobernardino.sc.gov.br/DOM/SC e junto ao setor de licitações,
maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (49)36540054/0014.

São Bernardino-SC, aos 14/04/2021.
Dalvir Luiz Ludwig - Prefeito Municipal.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZODE 10DIAS - ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICAGILBERTO
NUNES MACIEL JUNIOR, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu
escritório, situado na Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC
Helbor Dual Offices & Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de
regularização das obrigações contratuais, referente a compra do lote 28, quadra 19, no Loteamento Jardim
Bella Vista II, em Araquari - SC. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral
do contrato de compra e venda firmado, com todo ônus dela decorrente. Joinville, 13 de abril de 2021.
ABecker Empreendimentos Imobiliários Ltda.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZODE 10DIAS - ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA MARISA
APARECIDA DE MATTOS, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu
escritório, situado na Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC
Helbor Dual Offices & Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de
regularização das obrigações contratuais, referente a compra do lote 13, quadra C, no Loteamento Jardim
Giovana, em São Francisco do Sul - SC. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão
unilateral do contrato de compra e venda firmado, com todo ônus dela decorrente. Joinville, 13 de abril de
2021. ABecker Empreendimentos Imobiliários Ltda.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas e
de Logísticas de Joinville e Região, no uso de suas atribuições que lhe são concedidas pelo estatuto e pela legislação
vigente, convoca a todos os empregados das empresas de transportes de cargas, intermunicipais, interestaduais e
internacionais (categoria diferenciada), da indústria e comércio em geral dosmunicípios de (Guaramirim, Schroeder,
Massaranduba, Corupá, Jaraguá do Sul, CampoAlegre, São Bento do Sul e RioNegrinho) do Estado de Santa Catarina,
sindicalizados ou não para participarem da assembleia geral extraordinária que realizar-se-á na subsede de Jaraguá
do Sul, situado à rua Anita Garibaldi, 125 centro às 09:00 horas em primeira convocação e em segunda convocação
às 09:30 horas, e dosmunicípios de (Guaramirim, Schroeder, Massaranduba, Corupá e Jaraguá do Sul), e na subsede
de São Bento do Sul à rua Henrique Schwarz, 61 sala 61 - 5ºandar, centro às 10:30 horas em primeira convocação e
ás 11:00 horas em segunda convocação, dos municípios de (São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho) com
qualquer número presente no dia 28 de Abril de 2021, e na com qualquer número de presentes segunda chamada
em ambos os horários com qualquer número de presentes. Em razão da pandemia do COVID-19, a entidade estará
adotando todas as medidas de segurança, distanciamento, saúde e higiene para realização do ato, sendo obrigatório
o porte e uso de máscara própria e a higienização das mãos com álcool em gel, sendo este disponibilizado no local,
para quem for presencialmente, o que limita o número de participantes, e diante do atual cenário a entidade optou
por fazer a assembleia exclusivamente por meio eletrônico (TELEPRESENCIAL). Para tanto é necessário que os
interessados mantenham contato com a entidade para identificação prévia até às 18h00min do dia que antecede a
assembleia, seja através do telefone (47) 3433-1447 ou pelo e-mail sindcargas@expresso.com.br para o cadastramento
e posterior envio do link para participação, e ainda aceitaremos as propostas para as reivindicações a serem enviadas
para o e-mail do sindicato, até o dia e hora acima determinados, e também para no dia em questão tratarmos da
seguinteORDEMDODIA: 1-Aprovação das reivindicações referentes as condições de salário e trabalho, a ser discutida
com o SETCESC - SINDICATO DAS EMPRESAS EM TRANSPORTE DE CARGAS E LOGÍSTICA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, visando a renovação da norma coletiva vigente (data base 1º de maio); 2-Ratificação do
desconto em folha de pagamento da “Contribuição Negocial Laboral” e “Mensalidade Sindical”, a serem recolhidas
em favor do Sindicato Profissional; 3-Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato Profissional para celebrar Acordo
ou Convenção Coletiva de Trabalho e na hipótese de malogro nas negociações, para ajuizar o Dissídio Coletivo
de Trabalho; e 4-Deliberação sobre a conveniência de dar caráter permanente à Assembleia, enquanto perdurar a
campanha salarial, permitindo que as futuras convocações sejam efetuadasmediante simples comunicados nos locais
de trabalho. Obs. a entidade não receberá reclamações posteriores dos que não participarem da citada assembleia.

Joinville, SC, 15 de abril de 2021.
OSNI PEDRO FERREIRA

Presidente

COMUNICADO
O Secretário da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável —SEPUD, no uso de suas atri-
buições e nos termos da Lei Municipal n° 336 de Julho de 2011, do Decreto n°30.210 de 18/12/2017 e do Decreto
39.244 de 31/09/2020, torna público:
1. A convocação da comunidade dos Bairros Centro e América para a Audiência Pública do Estudo de Impacto
de Vizinhança do empreendimento Conselheiro Arp, que tem por finalidade apresentar o conjunto de estudos e
informações técnicas relativas à identificação, avaliação e prevenção dos impactos urbanísticos ou construtivos
de significativa repercussão ou interferência na vizinhança quando da implantação do referido empreendimento.

2. A referida audiência será virtual através do link: https://zoom.us/j/97351342869?pwd=U0hPQVRIaU1Gb1AxZUd-
Fa0xBTjNDZz09 e se dará no dia 30/04/2021, e será disponibilizado no ponto externo um computador na ClansBR
Lan House localizado na Rua Eng. Niemeyer, Nº 255, Centro.

3. As informações referentes a esta Audiência Pública estão disponíveis na Secretaria de Planejamento Urbano
e Desenvolvimento Sustentável, na Rua XV de Novembro, 485 – Centro, Joinville-SC 89201-600 e no site da
Prefeitura —www. joinville.sc.gov.br

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone —(047) 3422-7333.

FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBUIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2021

TOMADADE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 01/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARAMEI/ME/EPP – LC: 123/2006 - 147/2014

O Município de Imbuia, SC, torna público para conhecimento dos interessados que até as 08:30h de
30/04/2021, no Setor de Licitações, estará selecionando melhor proposta para contratação sob regime de
empreitada GLOBAL, para a Contratação de empresa especializada para elaboração e desenvolvimento do
Projeto de Arquitetura e Vigilância Sanitária, Projeto Legal, Projeto Executivo e Projetos Complementares
para a Reforma eAmpliação daUnidade de Pronto Atendimento de Baixa Complexidade em Imbuia/SC, em
conformidade comos detalhamentos e normas doAnexo I – Termo de Referência deste edital, cujas especifi-
cações detalhadas encontram-se na Relação dos Itens da Licitação, que faz parte integrante deste Edital como
Anexo I. Cópia do Edital deverá ser obtida no endereço acima citado ou pelo Site www.imbuia.sc.gov.br ou
e-mail adriana@imbuia.sc.gov.br; Informações fone: (47) 3557-2419 noDep. de Licitações. Em 14/04/2021.

Deny Scheidt- Prefeito Municipal

SINTRAVEST
SINDICATODOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO, BORDADOS,

CALÇADOS, ARTEFATOS DE COURO E ASSEMELHADOS DE JOINVILLE - SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato acima identificado, com base territorial no município de Joinville – SC, por seu presidente, convoca
todos os integrantes representados por esta entidade, sindicalizados ou não, para comparecerem à Assembleia Geral
Extraordinária, à realizar-se no dia 24 de abril de 2021, sábado, às 08:30 horas, na sede do sindicato, sito na rua
Aracajú, nº 877 – bairro Saguaçú, nesta cidade de Joinville – SC. A entidade estará adotando todas as medidas de
segurança, saúde e higiene para realização do ato, em razão da pandemia decorrente da Covid-19, sendo obrigatório
o uso de máscara, facultada também a participação através de contato pelos telefones (47) 3433.9364/3433.3008 ou
por intermédio do e-mail sintravest@gmail.com, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEMDODIA
a) Apresentação e aprovação das reivindicações referentes às condições de salário e trabalho, a serem discutidas com

a categoria econômica, visando a renovação da norma coletiva vigente;
b) Discussão, deliberação e autorização expressa e prévia pelos empregados associados e não associados ao sindicato,

e desconto em folha de pagamento e repasse à entidade sindical, acerca da Contribuição Confederativa/Negocial,
com base no que dispõe o artigo 8º., item IV da Constituição Federal;

c) Outorga de poderes à diretoria do Sindicato Profissional, para celebrar Acordo ouConvenção Coletiva de Trabalho
e na hipótese de malogro nas negociações, para ajuizar o Dissídio Coletivo de Trabalho;

d) Deliberação sobre a conveniência e dar caráter permanente à Assembleia, enquanto perdurar a campanha salarial,
permitindo que as futuras convocações sejam efetuadas mediante simples comunicados nos locais de trabalho;

e) Deliberar sobre a conveniência de conceder prerrogativa exclusiva à diretoria do Sindicato Profissional, para
convocar Assembleia Geral, durante a campanha salarial. Não havendo quorum por ocasião da primeira convo-
cação, a Assembleia será realizada em segunda convocação, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), no mesmo
local e dia acima mencionados, com qualquer número de presenças, nos termos do que dispõe o art. 38, § 1º. do
Estatuto Social da entidade.

Joinville – SC, 15 de abril de 2021.
EDVINOHOLZ - Presidente

PREFEITURAMUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 - PREGÃO PRESENCIAL - RESUMO

O Município de Rio Negrinho – SC torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei
Federal nº 10520 de 17/07/2002, DecretoMunicipal nº 8.733 de 18/08/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666
de 21/06/1993, acha-se aberto até as 09h00min do dia 29 de abril de 2021, Pregão Presencial para REGISTRO DE
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO
DOSVEÍCULOSDAFROTAMUNICIPAL, BOMBEIROS E POLÍCIAMILITAR, EMPOSTODECOMBUSTÍVEL
COMATENDIMENTO24HORAS (INCLUINDOSÁBADOS, DOMINGOSE FERIADOS), LOCALIZADODEN-
TRO DO PERÍMETRO URBANODOMUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO. As propostas deverão ser protocoladas
e entregues no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, a partir desta data, encerrando-se
no prazo acima. A abertura das propostas, o credenciamento de representantes e o início da disputa das propostas
classificadas se darão a partir do mesmo horário. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de
Suprimentos da PrefeituraMunicipal de RioNegrinho, situado na Avenida Richard Schweitzer de Albuquerque, 200,
Centro Cívico. Cópias do edital poderão ser obtidas no site: http://rionegrinho.atende.net. Demais informações pelo
telefone (47) 3646-3636/3646-3648. Rio Negrinho, 13 de abril de 2021. CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal

PREFEITURAMUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021 - PREGÃO PRESENCIAL - RESUMO

O Município de Rio Negrinho – SC torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei
Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 8.733 de 18/08/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666 de 21/06/1993, acha-se aberto até às 09h00min horas do dia 30 de abril de 2021, Pregão Presencial para
Registro de Preços, cujo objeto consiste no FORNECIMENTODEÓLEODIESEL B S500 E S10 A GRANEL PARA
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTAMUNICIPAL, DURANTE PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. As
propostas deverão ser protocoladas no Setor de Protocolos e entregues noDepartamento de Protocolos da Prefeitura
Municipal de Rio Negrinho, a partir desta data, encerrando-se no prazo acima. O início da disputa das propostas
classificadas se dará a partir do mesmo horário acima. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento
de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, situado na Avenida Richard Schweitzer de Albuquerque,
200, Centro Cívico de Rio Negrinho – SC. Cópias do edital poderão ser obtidas no site: http://rionegrinho.atende.
net. Demais informações pelos telefones (47) 3646-3636/3646-3648. Rio Negrinho, 14 de abril de 2021.

CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal


