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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO 155/2022 – TOMADA DE PREÇOS – 014/2022 
– TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL – OBJETO: TOMADA DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E RADIER PARA O 
GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAÇADOR. ENTREGA DOS ENVELOPES: 
24/10/2022 até às 14h00min. ABERTURA DOS ENVELOPES: 24/10/2022 às 14h15min. Maiores 
Informações poderão ser obtidos pessoalmente ou por e-mail (licitacao.coordenadoria@cacador.sc.gov.
br) na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e o Edital completo no site 
cacador.sc.gov.br no ícone licitações - editais, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 27 de setembro de 2022.
ALENCAR MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE INTIMAÇÃO
O Município de Joinville leva ao conhecimento dos interessados o Ofício n. 0014373600/2022 - SAP.UPA.AAJ, 
intimando a empresa Schneider Consultoria Eireli (CNPJ nº 34.820.907/0001-19) para interposição de recurso, 
referente ao Processo Administrativo SEI nº 21.0.064880-7, instaurado para apuração de eventual descumprimento 
à Ata de Registro de Preços nº 497/2020 (Autorizações de Fornecimento nº 984/2020, 1024/2020, 1088/2020 e 
1257/2020), no que tange à ausência de entrega do objeto contratado. Dessa forma, a empresa poderá interpor 
seu recurso administrativo no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da publicação da presente intimação. 
Transcorrido o prazo sem manifestação, será certificado o trânsito em julgado do processo, ocasião em que 
o Administrado terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para o pagamento da multa, sendo que a ausência de 
pagamento acarretará em inscrição em dívida ativa e eventual execução fiscal. As correspondências poderão 
ser encaminhadas por meio de endereço eletrônico (sap.upa@joinville.sc.gov.br) ou protocoladas na Secretaria 
de Administração e Planejamento, localizada na Avenida Hermann August Lepper, 10, Centro, CEP 89221-005 - 
Joinville/SC. Dayane Mebs - Membro da Comissão de Acompanhamento e Julgamento

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Concorrência nº 750/2022 destinado 
a Contratação de empresa para execução da nova Entrada de Energia em Média Tensão da Escola 
Municipal Pastor Hans Müller, em substituição à Entrada de Energia em Baixa Tensão, devido ao 
aumento de carga, na Data/Horário: 04/11/2022 às 09 horas, para recebimento e abertura dos invólucros. O 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação".  
Chave no TCE: B18FC7940781995A12AADBD739443812B17ECABC.

Joinville, 29 de setembro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

Senhora Alyne Pimentel dos Santos. A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela 
Controladora Geral do Município, conforme Portaria nº 051/2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município 
de Joinville nº 1387, de 03/03/2020 e Portaria nº 020/2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Joinville nº 2000, de 06/07/2022, constituída para “apurar os fatos e responsabilidades da servidora Alyne Pimentel 
dos Santos, matrícula 47.155, Agente de Serviços Gerais, lotada na SubPrefeitura da Região Nordeste, em relação 
a supostamente exercer atividade remunerada no curso da licença para tratamento de saúde, conforme apurado nos 
autos da Sindicância Investigatória nº 48/19, SEI 19.0.173601-3” CITA Vossa Senhoria para, no prazo de 10 (dez) 
dias a contar do recebimento desta, apresentar defesa escrita com relação as infrações que lhe são atribuídas no 
Termo de Indiciação do Processo Administrativo Disciplinar nº 09/20, sob pena de revelia. Para isso, desde logo, a 
autoriza para obtenção de "vista" do Processo e extração de cópias, a serem indicadas, das 08h00min às 14h00min, 
nos dias úteis, na Sede desta Comissão, instalada no Centro Comercial da Expoville, Rua 15 de Novembro nº 
4315, sala 218, 1º andar, Glória, Joinville/SC, dentro do prazo estabelecido. Jeane Regina da Silva Stimamiglio –  
Unidade de Processo Administrativo Disciplinar – Controladoria Geral do Município – Prefeitura de Joinvillle.

AVISO DE SUSPENSÃO
O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, leva ao 
conhecimento dos interessados que está SUSPENDENDO "sine die", para adequações, o processo licitatório de 
Pregão Eletrônico nº 737/2022, para Aquisição de álcool gel 70% e dispenser para higiene das mãos, para uso no 
Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. Maiores informações estão à disposição 
dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. 

Joinville/SC, 29 de setembro de 2022. 
Ricardo Mafra, Secretário da Administração e Planejamento. 

Silvia Cristina Bello, Diretora Executiva.

LATICÍNIOS SÃO JOÃO S.A.
CNPJ/ME nº 78.269.545/0001-95 - NIRE 42.300.046.833

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Companhia para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada de forma digital, no dia 11 de outubro de 2022, às 09:00 (nove horas) 
(“AGE”), nos termos do art. 124, §1º, I, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por meio do aplicativo Zoom ou 
Microsoft Teams para deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: (i) a homologação do 
aumento de capital da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
Companhia realizada em 31 de agosto de 2022, às 11h00 (“AGOE”); (ii) a alteração do art. 5º do Estatuto 
Social da Companhia para refletir o aumento de capital homologado; e (iii) a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia. Informações Gerais: Participação na AGE: Os acionistas poderão optar por 
participar da AGE por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo 
Zoom ou Microsoft Teams); ou (b) por procurador devidamente constituído (via atuação remota pelo 
aplicativo Zoom ou Microsoft Teams). Os dados de acesso à AGE via aplicativo Zoom ou Microsoft Teams 
serão encaminhados oportunamente aos acionistas por e-mail. (i) O acionista que optar por participar da 
AGE pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo Zoom ou Microsoft Teams) deverá apresentar 
documentação que comprove sua identidade, com foto, no caso de pessoa física, ou estatuto social/
contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação legal, no caso de pessoa 
jurídica. Para os fundos de investimento, é necessária a apresentação do último regulamento consolidado, 
estatuto social/contrato social do administrador ou gestor do fundo e documentação societária que 
comprove os poderes de representação. (ii) Para os casos em que o acionista opte por ser representado 
por procurador, além dos documentos indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também  
o instrumento de mandato. Para viabilizar a participação do acionista na AGE, o acionista deverá  
antecipar o envio de cópia simples de toda a documentação mencionada nos itens acima ao e-mail  
ago2022lsj@ultracheese.com.br, sendo obrigatória a remessa da via original de eventual instrumento de 
mandato (com firma reconhecida), em até 20 dias depois da data da realização da AGE para a sede da 
Companhia, na cidade de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 493, quilômetro 3, 
s/nº, Interior, CEP 89.897-000, aos cuidados da Diretoria. Os acionistas serão comunicados, em até  
2 dias, acerca do recebimento por e-mail da documentação pela Companhia, bem como confirmação  
de sua validade e eventuais alterações necessárias. Os documentos relativos às matérias acima  
encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia. A AGE será realizada de 
forma virtual, sendo possível o comparecimento ao conclave somente de forma digital, conforme 
prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei das S.A. As informações de acesso para a participação 
na assembleia de forma digital serão oportunamente informadas pela Companhia.

São João do Oeste/SC, 29 de setembro de 2022
Adriano Roberto Doré

Presidente do Conselho de Administração

A Prefeitura Municipal de Joinville e a RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, convocam a 
comunidade para participação na audiência pública

Do ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV de
(ampliação/regularização) do empreendimento CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

A audiência será realizada no dia 17/10/2022, ÀS 19h00 (dezenove horas), no Auditório da Escola 
Municipal Valentim João da Rocha, Rua Quinze de Novembro, n°7030, Bairro Vila Nova,  
Joinville/SC. 

O processo está disponível para consulta no site da prefeitura:
www.joinville.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

A Diretoria de Material e Patrimônio torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, 
sob o n. 159/2022, às 15 horas do dia 19 de outubro de 2022, que tem por objeto a contratação de serviço 
continuado de refeições (almoço e jantar) e lanches, incluídas as bebidas, para as sessões do Tribunal 
do Júri da comarca de São Francisco do Sul, em regime de empreitada por preço unitário, conforme as 
especificações constantes do projeto básico anexo. Os interessados poderão acessar o edital pelo QR 
Code abaixo; ou, este e seus anexos, a partir do dia 30 de setembro de 2022, por meio do endereço 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. Contatos pelos telefones (48) 3287-2095 ou pregoeiros@tjsc.jus.br.

Florianópolis, 29 de setembro de 2022.
*Republicado por incorreção

Graziela Meyer Juliani
Diretora
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