
AVISO DE LICITAÇÃO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 
006/2023 PMXV. Código registro TCE:  70C2F53344494852DB3E-
9A03210886EE8EFA8744. Objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviço em ministrar cursos de pintura em madeira 
“MDF” e artesanato, coordenados pelo CRAS (centro de referência 
da assistência social), conforme especificações constantes no 
anexo "I" deste edital. Tipo: Menor Preço Por Item. Recebimento 
das propostas: do dia 21/03/2023 a partir das 07:45h, até o dia 
31/03/2023 às 08:29h. Limite para impugnação ao edital: até 
o dia 17/03/2023 às 16:00h. Abertura das propostas e início 
da sessão de disputa de lances: dia 31/03/2023 às 08:30h. 
LOCAL: Bolsa de Licitações e Leilões –   www.bll.org.br. O Edital 
e informações poderão ser obtidas no site (http://www.xavantina.
sc.gov.br - Link: Transparência – Licitações – Pregão Eletrônico), 
na Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito 
Octávio Urbano Simon, n. 163, Centro, de segunda a sexta-feira, 
no horário das 07:45 às 11:45 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou 
pelo telefone (0**49) 3454-3100. Xavantina - SC, em 20 de março 
de 2023. LUCIANO ALTENHOFEN, Prefeito Municipal Interino.

Cod. Mat.: 896933

CIA MELHORAMENTOS  DE VIDEIRA
CNPJ: 86.550.860/0001-14 - NIRE: 4230000845.1
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Acionistas desta Companhia para a Assembléia 
Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2.023, às 14:00 
horas, na Rua XV de Novembro, 780 – 2º andar – Centro da cidade 
de Videira/SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão 
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar sobre 
a alteração de endereço da sede administrativa da companhia; c) 
Outros assuntos de interesse social. AVISO AOS ACIONISTAS: 
Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores 
Acionistas, no endereço acima, os documentos a que se refere o 
art. 133 da Lei 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei 
10.303/01, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022. 
Videira/SC, 15 de março de 2.023. A Diretoria.

Cod. Mat.: 895880

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE – IMA
DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO ESTUDO DA AIBH RIO ITAJAÍ - AÇU
O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA torna público 
que se encontra disponível para consulta a Avaliação Integrada da 
Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí - Açu no site da Prefeitura de Lontras 
(https://lontras.atende.net/cidadao/pagina/estudo-de-avaliacao-inte-
grada-da-bacia-hidrografica-do-rio-itajai-acu), no site da Prefeitura 
de Ibirama (https://www.ibirama.sc.gov.br/audiencias-publicas), no 
site da Prefeitura de Apiúna (https://www.apiuna.sc.gov.br/noticias/
ver/2021/09/avaliacao-integrada-da-bacia-hidrografica-do-rio-itajai-
-acu), no site da Prefeitura de Ascurra (https://www.ascurra.sc.gov.
br/noticias/index/ver/codNoticia/694811/codMapaItem/19960), no 
site da Prefeitura de Indaial (https://indaial.atende.net/cidadao/
pagina/consulta-publica-aibh), no site da Prefeitura de Blumenau 
(https://www.blumenau.sc.gov.br/governo/fundacao-do-meio-am-
biente/pagina/avaliacao-integrada-bacia-hidrografica-rio-itajai-acu), 
no site da Prefeitura de Rio do Sul (https://riodosul.atende.net/
cidadao/noticia/consulta-publica-avaliacao-integrada-da-bacia-hi-
drografica-do-rio-itajaiacu), na Página principal do sítio eletrônico 
da Cedro Inteligência Ambiental (https://cedroambiental.com.br/
blog_post?cd_post=7) e no IMA (IMA - Instituto do Meio Ambiente 
de Santa Catarina - Consulta EIA/RIMA/AAI) a cópia física e ele-
trônica do Estudo da Avaliação Integrada da Bacia Hidrográfica 
do Rio Itajaí - Açu, de responsabilidade das empresas Cedro 
Inteligência Ambiental e Engera. A partir da publicação em meio 
oficial, fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para 
o recebimento de comentários relativos ao Estudo da Avaliação 
Integrada da Bacia Hidrográfica Rio Itajaí- Açu e das solicitações 
de Audiência Pública. Este edital atende as Resoluções n° 001/86 
e 009/87 do CONAMA e 01/2006 do COSEMANA/SC.

Cod. Mat.: 896757

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BAL-
NEÁRIO CAMBORIÚ - EMASA
AVISO DE LICITAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº 08.2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ESPECTOFO-
TÔMETRO DR 190, MARCA HACH, UTILIZADO NAS ATIVIDADES 

DIÁRIAS E OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE ÁGUA DA EMASA.
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Balneário Camboriú – EMASA.
CONTRATADA: HEXIS CIENTÍFICA LTDA
CNPJ: 53.276.010/0001-10
Valor Global: R$ 19.125,92 (dezenove mil cento e vinte e cinco 
reais e noventa e dois centavos).
Embasamento Legal: Art. 25, inciso I – Lei Federal nº 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
Balneário Camboriú, 21 de março de 2023.
DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA
DIRETOR GERAL

Cod. Mat.: 896803

Processo Seletivo CEPON
MÉDICO II
Inscrições até o dia 27/03/2023
www.fahece.org.br
Trabalhe Conosco – Edital 132/23

Cod. Mat.: 896816

EDITAL DE ADIAMENTO DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRS-
TAÇÃO DE CONTAS: CONSIDERANDO a renúncia apresentada 
em 24 de outubro de 2022 pelo então presidente do SINPOL-SC 
Paulo Cesar Fernande de Abreu; CONSIDERANDO que para que 
os trâmites legais financeiros para que nova presidência assumisse 
a gestão das contas do exercício perdurou mais de 30 dias; CON-
SIDERANDO que até presente data o conselho fiscal conseguiu 
entregar somente o parecer relativo as contas do primeiro e segundo 
trimestre do ano de 2022, CONSIDERANDO que o Conselho Fiscal 
dispõe do prazo estatutário previsto no artigo 45 para a entrega 
dos pareceres de análise das contas; CONSIDERANDO que foi 
requisitado ao conselho fiscal a redução do prazo legal para que 
o parecer do terceiro trimestre seja entregue até o dia 17 de abril 
2023 e o parecer do quarto trimestre seja entregue até o dia 17 
de maio de 2023;  CONSIDERANDO que todos os balancetes 
referentes a contas do exercício do ano de 2022 já encontram-se 
publicados no portal da transparência disponível no site do sindicato; 
CONSIDERANDO que o relatório de auditoria das contas somente 
será entregue no dia 30 de Março; CONSIDERANDO que sem o 
parecer do terceiro e do quarto trimestre não é possível a realização 
da prestação de contas integral do exercício de 2022; CONSIDE-
RANDO que o Diretor Financeiro que é a pessoa responsável 
por apresentar e conduzir a assembleia de prestação de contas 
encontra-se hospitalizado e sem previsão de alta médica para sair 
do hospital; CONSIDERANDO que em razão do estado de saúde 
do diretor financeiro esse não consegue realizar com plenitude 
suas funções;  CONSIDERANDO que em reunião da plenária da 
diretoria executiva, realizada na data de 17 de março de 2023, 
restou decidido pelo adiamento da assembleia geral ordinária de 
prestação de contas, ante todas condições apresentadas e diante 
da impossibilidade da realização da integral prestação de contas do 
exercício de 2023. ASSIM O SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA– SINPOL-SC, por motivo 
de caso fortuito e acatando a decisão da Plenária da Diretoria 
Executiva, RESOLVE suspender a realização da Assembleia Geral 
prevista para o dia 31 de março de 2023, a qual é prevista nos 
termos do artigo 5º do Estatuto, sendo essa redesignada para o 
mês de junho de 2023, com convocação e publicação na forma 
prevista no Estatuto.
Max Magno Vieira
Presidente do SINPOL-SC

Cod. Mat.: 896952

DECISÃO
Processo SGPE n.º 030/2023
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023
LICITA-E N.º 987352
Ementa: A presente licitação tem por objeto A ALIENAÇÃO DA 
UNIDADE 99 (Lote 99) doparque tecnológico Sapiens Parque, 
imóvel pertencente a Sapiens Parque S.A.,cujas condições gerais 
e características estão descritas no Anexo I (Termo de Referência) 
deste edital de licitação.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA SAPIENS PARQUE S.A., no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do artigo 50,  §3º, m, do 
Regulamento de Licitações e Contratos da Sapiens Parque S.A., 
resolve por acatar o Parecer Jurídico opinativo de p.508, de modo 
a promover a anulação do Pregão 003/2023, ante a ausência 
de submissão aos órgãos competentes em momento anterior à 
publicação do certame.
Desta forma, resta o presente certame anulado, cabendo à Sapiens 
Parque S.A. lançar novo Edital.
Florianópolis, 20 de março de 2023.
Assinado por: Daniel dos Santos Leipnitz, Diretor-Presidente da 
Sapiens Parque S.A.
CÓDIGO DE REGISTRO: 9F907DA9C897B823D6BAB6CFE-
1B9C3CA7A17A999

Cod. Mat.: 897064

EXTRATO DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
CÓDIGO DE REGISTRO NO TCE/SC: 46A205FCA2C3E13DAE-
6F9CCABF580A2CCB7E28C1
EDITAL DE LICITAÇÃO
Interessado: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOL-
VIMENTO REGIONAL – CONDER. 
Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DOS PROJETOS COMPLEMENTA-
RES PARA A CONSTRUÇÃO NA SEDE DA USINA DE ASFALTO 
DO CONDER, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE COLETA 
DA ÁGUA DA CHUVA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 
E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – (ANEXO AO EDITAL), JUNTO 
AO LOTE INDUSTRIAL Nº 05, MATRÍCULA IMOBILIÁRIA Nº. 
45.151, LINHA TUPANCY, SC 492, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL 
DO OESTE/SC.
Abertura da Sessão: 14h00min do dia 10/04/2023. 
São Miguel do Oeste – SC, 20 de março de 2023.
Vandecir Dorigon
Presidente do CONDER

Cod. Mat.: 897037

RTDR PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/ME nº 09.222.901/0001-00 
- NIRE 4230004824-1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA RTDR PARTICIPAÇÕES 
S.A., A SER REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2023 - Os 
senhores acionistas da RTDR PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade 
por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Balneário 
Camboriú, no estado de Santa Catarina, na Avenida Brasil, nº 
3.313, sala 9A-1, CEP 88330-063, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob 
o nº 09.222.901/0001-00, registrada na Junta Comercial do estado 
de Santa Catarina (“JUCESC”) sob o NIRE 4230004824-1, neste 
ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Acionistas” e 
“Companhia”, respectivamente), estão convocados a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada, em 
primeira convocação, em 29 de março de 2023, às 14:00 horas, na 
sede da Companhia, na Cidade de Balneário Camboriú, no estado 
de Santa Catarina, na Avenida Brasil, nº 3.313, sala 9A-1, CEP 
88330-063, para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) aprovar 
os termos e condições da 10ª (décima) emissão de debêntures 
simples da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie 
com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série 
única, para colocação privada, nos termos do artigo 59 da Lei nº 
6.404/76, conforme alterada, no montante de até R$ 100.000.000,00 
(cem milhões de reais) (“10ª Emissão” e “Debêntures da 10ª 
Emissão”, respectivamente); (ii) aprovar os termos e condições 
das demais emissões de debêntures simples da Companhia, nos 
termos do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, no 
montante total agregado, em conjunto com a 10ª Emissão de até 
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); e (iii) autorizar 
expressamente que a Diretoria da Companhia possa tomar todas e 
quaisquer providências necessárias à efetivação das deliberações 
tomadas de acordo com os itens (i) a (iii) acima, inclusive negociar 
e firmar quaisquer instrumentos, contratos, aditamentos e docu-
mentos relacionados às emissões de debêntures aprovadas. Os 
Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por 
procuradores constituídos na forma do Artigo 126, parágrafos 1º 
e 2º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Os instrumentos de 
mandato deverão ser enviados antecipadamente ao e-mail juri-
dico@embraed.com.br, impreterivelmente até 30 (trinta) minutos 
antes do início da AGE. Balneário Camboriú-SC, 20 de março de 
2023. TATIANA SCHUMACKER ROSA CEQUINEL - Presidente.
RTDR PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 09.222.901/0001-
00 - NIRE 4230004824-1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados 
os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
da RTDR PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 09.222.901/0001-00, com sedena cidade de Balneário Cam-
boriú, Estado de Santa Catarina, na Avenida Brasil, nº 3313, 
sala 9A-1, CEP 88330-063 (“Companhia”), a ser realizada de 
forma exclusivamente digital, em primeira convocação, no dia 
29 de março de 2023, às 15:00 horas, por meio da plataforma 
digital Teams (“Plataforma Digital”), para deliberarem sobre 
a eleição do Sr. Claudio Melim como membro do Conselho de 
Administração da Companhia, tendo em vista sua indicação pelo 
acionista YggdrasilLda.nos termos do art. 11, §3º, do Estatuto 
Social da Companhia (“AGE”). Informações Gerais: Participação 
na AGE: A AGE será realizada de forma virtual, sendo possível 
o comparecimento ao conclave somente de forma digital, con-
forme prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei 6.404/76 
e na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 
Os acionistas poderão optar por participar da AGE por uma das 
seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pela 
Plataforma Digital); ou (b) por procurador devidamente constituído 
(via atuação remota pela Plataforma Digital). Os dados de acesso 
à AGE via Plataforma Digital serão encaminhados oportunamente 
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