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Município de Balneário Barra do Sul – SC
Fundo Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 01/2022
Objeto: Aquisição de Gases tipo Oxigênio Medicinal, armazenados em cilindros.
Forma do Pregão: Eletrônico para Registro de Preços – Menor Preço Global. Lei 14.133/21.
Data/horário: 13/10/2022 às 09:00 horas (abertura) e 09:15 horas (lances), no sítio  
www.comprasbr.com.br.
Informações Complementares: O edital encontra-se à disposição dos interessados na página da 
Prefeitura Municipal www.balneariobarradosul.sc.gov.br.

Balneário Barra do Sul-SC, 30 de setembro de 2022.
Antonio Rodrigues
Prefeito Municipal

Município de Balneário Barra do Sul – SC
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente  

Tomada de Preços nº 21/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção do Galpão de apoio para manutenção 
e restauração de embarcações, situado na Avenida Jaraguá do Sul, no bairro Costeira, obra está que 
deverá ser executada de acordo com o projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma 
físico financeiro, partes integrantes deste processo.
Data/horário: 18/10/2022 às 09:00 horas na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura.
Informações Complementares: O edital encontra-se à disposição dos interessados na página da 
Prefeitura Municipal www.balneariobarradosul.sc.gov.br.

Balneário Barra do Sul-SC, 29 de setembro de 2022.
Antonio Rodrigues
Prefeito Municipal

Município de Balneário Barra do Sul – SC

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente  

Tomada de Preços nº 22/2022

Objeto: Construção e ampliação de salas de aula da Escola Municipal Juraci Izaura de Oliveira.

Data/horário: 18/10/2022 às 09:00 horas na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura.

Informações Complementares: O edital encontra-se à disposição dos interessados na página da 

Prefeitura Municipal www.balneariobarradosul.sc.gov.br.

Balneário Barra do Sul-SC, 29 de setembro de 2022.

Antonio Rodrigues

Prefeito Municipal

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

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV

RT24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA torna público que requereu à Secretaria de 

Pesquisa e Planejamento Urbano – SEPUR, sob o protocolo nº 38786, a análise do Estudo de Impacto 

de Vizinhança do Condomínio Residencial Vertical Novo Horizonte, localizado na Rua Pavão, s/nº, 

Bairro Costa e Silva, Joinville-SC, nos termos da Lei Complementar nº 336, de 10 de junho de 2011 e 

do Decreto nº 46.563, de 08 de março de 2022.






		2022-09-30T18:38:42-0300
	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA:00481841000168


		2022-09-30T18:38:51-0300
	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA:00481841000168




