
02 3 DE MARÇO DE 2023A NOTÍCIA

CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
EXCLUSÃO SÓCIO

Convocamos os sócios da PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ sob nº 14.589.125/0001-03, para 
Reunião Geral Extraordinária que se realizará, em 1ª convocação, com a presença da unanimidade de sócios, no dia 
23 de março de 2023, às  13:30hs e, em segunda convocação, no mesmo dia, às 14:00h, com qualquer número, na sede 
situada a Av. Rolf Wiest, 277, sl 403/405 – Bom Retiro, CEP 89223-005 - Joinville/SC, em cumprimento ao art. 1085, 
do Código Civil e as disposições da cláusula 24ª, “caput” e parágrafo único do contrato social, para deliberação de 
exclusão extrajudicial  do sócio GELSON JOSÉ NICARETTA FILHO, tendo em vista a prática de atos que configuram 
falta grave, a saber: não comparecimento na empresa há meses; abandono de suas obrigações sociais; omissão na 
pratica de atos que prejudicam a empresa; não atendimento as convocações para reunião de sócios; saída injustificada 
do grupo de sócios (whattsapp) e a quebra da affectio societatis, no qual será concedido o direito de defesa. Diante do 
que, face à impossibilidade de diálogo e ausências do sócio na empresa, não houve outra forma de resolução que não 
a convocação para deliberar sobre a exclusão. Caso o sócio ora convocado não possa comparecer na data e horário 
designados, poderá se fazer representar por procurador. Essa convocação respeita a ampla defesa e observa os dita-
mes legais. Joinville/SC, 28 de fevereiro de 2023. Paleta Engenharia e Construções Ltda. CNPJ: 14.589.125/0001-03

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV
A JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA torna público que 
requereu à Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano – SEPUR, sob protocolo 
n. 50272/2023, a análise do Estudo de Impacto de Vizinhança do empreendimento 
localizado na Rua Dante Nazato – Vila Nova, nos termos da Lei Complementar 
nº 336, 10 de julho 2021 e do Decreto nº 46.563, de 08 de março 2022.

Consórcio Intermunicipal Caminhos dos Canions do Sul
Pregão Eletrônico nº 01/2023. Processo Administrativo n° 01/2023. Tipo: Menor Preço Por Item. Objeto: fornecimento de mate-
riais promocionais para campanha: descubra o território Geoparque Aspirante Canions do Sul, para o Consórcio Intermunicipal Ca-
minhos dos Canyons do Sul, para execução das metas do Convênio n° 936346/2022/MTUR, conforme Termo de Referencia. Período 
de envio e recebimento das propostas: das 07:30h de 06/03/2023 até às 08:30 horas do dia 15/03/2023 exclusivamente no site: www.
bll.org.br. Início da seção de disputa de preços: às 08:45 horas do dia 15/03/2023, exclusivamente no site: www.bll.org.br. O edital 
e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Irineu Bornhausen, 320, Centro, das 07:00h às 13:00h; 
fone 048 3532-0132 e no site: www.bll.org.br. Praia Grande-SC, 02 de MARÇO de 2023. Elisandro Pereira Machado - Presidente

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 
12/96 e JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizado pelo Banco Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, 
promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e 
local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização do leilão: somente on-
line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: Joinville-SC. Bairro Anita 
Garibaldi. Rua da Independência, nº 125, Apto. 603-A no 6º pav. do Residencial Élysées. 
Área priv. 40,04m², com uma vaga de garagem coberta nº 46. Matrs. 55.938 e 55.939 
do 2º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). 1º Leilão: 21/03/2023, às 10:00h. Lance mínimo: 
R$ 256.000,00. 2º Leilão: 24/03/2023, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 197.488,33 (caso 
não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 
5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento 
prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante 
será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso 
de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do 
artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem 
consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.
bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 
ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA 
nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 21/03/23 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 24/03/23 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Industria da Construção e do Mobiliario de Balneario Camboriu, 
Camboriu e Itapema, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da categoria 
da base de Balneario Camboriu e Camboriu, para participarem da assembléia geral extraordinária, a ser realizada 
na sede da entidade, localizada na Rua Rio Jaguaribe, n 113. bairro, Rio Pequeno, Camboriu no dia 24 de Março 
de 2023, as 17:00 horas em primeira convocação e as 18:00 horas em segunda convocação, em situações de alaga-
mento Falta de energia elétrica assembléia será transferida para o dia 25 de Março nos mesmos horários, Alem da 
assembléia acima citada, será realizada assembléias nos locais de trabalho durante a semana da campanha salarial, 
o trabalhador vai se manifestar na reivindicação do Rol e assinar a lista de presença, opinando através da site da 
entidade. Para deliberarem sobre as seguintes ORDEM DO DIA: a) Discussão e aprovação do rol de reivindica-
ções, para a data base de 01 de Maio de 2023 a 30 de Abril de 2024 a ser firmado com o Sindicato da Industria da 
Construção de B Camboriu. b) Em caso de malogro nas negociações, autorização para o sindicato encaminhar o 
dissídio para o tribunal regional do trabalho da 12º região. c) Outorga de poderes a diretoria da entidade encami-
nhar as reivindicações ao sindicato patronal, bem como celebração de acordos, contratos coletivos, adendos, tudo 
referente aos trabalhadores da categoria. Baln Camboriu 01 de Marco de 2023. Paulo Sergio Dornelles - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Industria da Construção e do Mobiliario de Balneario Camboriu, 
Camboriu e Itapema, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da categoria 
da base de Itapema, para participarem da assembléia geral extraordinária, a ser realizada na sede da entidade, 
localizada na Rua 442, n 10. bairro, Morretes, Itapema no dia 17 de Março de 2023, as 17:00 horas em primeira 
convocação e as 18:00 horas em segunda convocação, em situações de alagamento Falta de energia elétrica a 
assembléia será transferida para o dia 18 de Março nos mesmos horários, assembléia acima citada, será realizada 
assembléias nos locais de trabalho durante a semana da campanha salarial, o trabalhador vai se manifestar na 
reivindicação do Rol e assinar a lista de presença e opinando através do site da entidade. deliberarem sobre as 
seguintes ORDEM DO DIA: a) Discussão e aprovação do rol de reivindicações, para a data base de 01 de Maio de 
2023 a 30 de Abril de 2024 a ser firmado com o Sindicato da Industria da Construção de Itapema. b) Em caso de 
malogro nas negociações, autorização para o sindicato encaminhar o dissídio para o tribunal regional do trabalho 
da 12º região. c) Outorga de poderes a diretoria da entidade encaminhar as reivindicações ao sindicato patronal, 
bem como celebração de acordos, contratos coletivos, adendos, tudo referente aos trabalhadores da categoria. 
Itapema, 01 de Março de 2023. Paulo Sergio Dornelles - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do Mobiliario de Balneario Camboriu, 
Camboriu e Itapema, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da categoria do 
profissional da base de Balneario Camboriu e Camboriu, para participarem da assembléia geral extraordinária, a ser 
realizada na sede da entidade, localizada na Rua Rio Jaguaribe, numero 113. bairro, Rio Pequeno, Camboriu no dia 
24 de Março de 2023, as 18:00 horas em primeira convocação e as 19:00 horas em segunda convocação, em situações 
de alagamento Falta de energia elétrica a assembléia será transferida para o dia 25 de Março nos mesmos horários. 
A assembleia acima citada, durante a semana será feita assembléias nos locais de trabalho, onde os trabalhadores 
assinarão a lista de presença, e opinando no rol de reivindicação. para deliberarem sobre as seguintes ORDEM 
DO DIA: Autorização do desconto da contribuição solidaria, dos associados e não associados, para o custeio da 
entidade e a representação sindical. Baln Camboriu 01 de Marco de 2023. Paulo Sergio Dornelles - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Industria da Construção e do Mobiliario de Balneario Camboriu, 
Camboriu e Itapema, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da base de 
Itapema, para participarem da assembléia geral extraordinária, a ser realizada na sede da entidade, localizada na 
Rua,442 numero 10. bairro, Morretes, no dia 17 de Março de 2023, as 18:00 horas em primeira convocação e as 19:00 
horas em segunda convocação, em situações de alagamento Falta de energia elétrica a assembléia será transferida 
para o dia 18 de Março nos mesmos horários. assembléia geral acima citado, durante a semana será feita assembléias 
nos locais de trabalho, onde os trabalhadores assinarão a lista de presença. Para deliberarem sobre as seguintes 
ORDEM DO DIA: Autorização do desconto da contribuição solidaria, dos associados e não associados, para o 
custeio da entidade e a representação sindical. Itapema 01 de Março de 2023. Paulo Sergio Dornelles - Presidente

Secretaria de Estado da Comunicação
Publicações Legais

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO AO TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO 237/2022 - SED 9131/2022
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação ao Termo de Retifi-
cação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 237/2022, que tem como objeto a execução 
de SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das 
edificações da Regional 23 - JOINVILLE - LOTE 01 E LOTE 02, compreendendo os 
municípios de Aranqui, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Garuva, Itapoá, Joinville, 
São Francisco do Sul e São João do Itaperiú, pertencentes à Secretaria de Estado da 
Educação de Santa Catarina, objetivando o Registro de Preços. Retificação dos itens 
relativos a qualificação técnica: 10.3.10 do edital e das datas: Abertura da sessão: 
a partir das 13 horas do dia 15/03/2023. – Início da disputa: a partir das 13h15min 
do dia 15/03/2023. O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.portal-
decompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br SED 9131/2022. GGG: 2022AS019617.

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
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