
Srs. Clientes,
Informamos que, em nossa Lâmina Semanal de Ofertas, 
com validade de 15/02/2021 a 21/02/2021, a oferta do 
produto Coxão Duro/ Lagarto Bovino BEST BEEF Angus 
Peça/ Pedaço/ Bife kg, foi veiculada com a descrição 
incorreta de Coxão Mole. 
A descrição correta é Coxão Duro, 
conforme ao lado. Pedimos desculpas 
por esse inconveniente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO
DAS APAES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

A Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ 95.815.635/0001-53, com 
sede na cidade de Florianópolis(SC), sito a rua Felipe Schmidt, n° 303, sala 809, bairro centro, 
CEP 88.010-903, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada neste ato pela 
Senhora ALICE THUMMEL KUERTEN, Presidente da Federação das APAES do Estado de Santa 
Catarina, nos termos dos artigos 40, § 1°, c/c artigo 38 caput e inciso III, e demais artigos do 
Estatuto da Federação das APAES, CONVOCA todas as APAES do Estado de Santa Catarina, 
através do presente edital, as APAES filiadas, na pessoa de seus Presidentes ou Vice-Presidentes 
(ou representantes legalmente habilitados na forma do Estatuto e do Regimento), para se reunirem 
em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se de forma VIRTUAL, pela plataforma 
ZOOM, no dia 20 de março de 2021, às 15h, (quinze horas) em primeira convocação, com a 
presença da maioria absoluta dos Presidentes das Filiadas, aptos a votar, e em segunda, com 
qualquer número, não inferior a 1./4 (um quarto) das filiadas presentes e aptas a votar meia hora 
depois, a fim de deliberarmos sobre a seguinte ordem do dia: a) Re-ratificação da Eleição dos 
membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Federação das APAES do Estado de Santa 
Catarina, ocorrida na Assembleia Geral Ordinária do dia 03 de outubro de 2020 e, consequente, 
re-ratificação, ou anulação, da decisão do Conselho de Administração e Diretoria Executiva, 
ocorrida em 07 de outubro de 2020; b) Ratificação dos membros que irão compor o Conselho de 
Administração escolhidos em Assembleia realizada no dia 18 de março de 2021, para mandato 
no triênio de 2021 a 2023; c) Outros assuntos correlatas com os contidos no item "a" da ordem do 
Dia, de interesse das APAES do Estado de Santa Catarina, em face da deliberação ocorrida no 
respectivo item; d) Demais assuntos de Interesse Geral das APAES do Estado de Santa Catarina, 
na forma do regimento Interno e Estatuto. Poderão votar os Presidentes ou Vice-Presidentes das 
APAES filiadas que a ela participarem e comparecerem, quites com suas contribuições, na forma 
do Artigo 82. Admitir-se-á o voto e participação por procuração, desde que se faça chegar, na sede 
da Federação das APAES, até o início desta Assembleia Geral Extraordinária convocada, com firma 
reconhecida, e desde que o outorgado comprove ser membro da Diretoria Executiva, ou do Conselho 
de Administração, ou do Conselho Fiscal, ou do Conselho Consultivo da Apae outorgante, não 
podendo representar qualquer outra entidade filiada, ainda que também figurante dos seus quadros 
sociais, conforme Art. 36 §1° do Estatuto da FEAPAES SC, devendo ser encaminhada a procuração 
ser encaminhada, ainda, para o e-mail: federacao4apaesc.orq.br. Durante a Assembleia, a critério 
e deliberação da mesma, poderão ser ouvidas pessoas e partes interessadas, que solicitarem a 
palavra. Documentos e informações poderão ser solicitadas pelo e-mail: federacao@apaesc.org br. 
O link para participação pela plataforma ZOOM será encaminhado a todos por meio de whatsapp 
e e-mail com antecedência de até às 20h do dia anterior à data da Assembleia. rlorianópolis (SC), 
15 de fevereiro de 2021.

ALICE THUMMEL KUERTE
Presidente

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Aviso De Licitação – Re-Republicação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 24 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 10/2021-FMS, destinado a Aquisição parcelada, 

por Sistema de Registro de Preços, de testes imunocromatográficos para detecção rápida e qualitativa do 
antígeno SARS-COV-2. Protocolo até às 13:45 horas do dia 24 de fevereiro de 2021. Edital e esclarecimentos 
poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 
(49) 3321-8462. Chapecó, 17 de fevereiro de 2021.

Luiz Carlos Balsan - Secretário Municipal de Saúde

Aviso De Licitação 
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 03 de março de 2021, às 09:00 horas 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 11/2021-SRP, destinada a “Aquisição de 

material britado a ser utilizado na revitalização de espaços públicos, manutenção de vias públicas não 
pavimentadas e confecção/manutenção de asfalto do Município”. Protocolo até às 08:50 horas do dia 
03 de março de 2021. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no 
endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 17 de fevereiro de 2020. 

Luiz Paulo Cararo - Secretário de Infraestrutura Urbana

Aviso De Licitação 
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 02 de março de 2021, às 09:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 15/2021-SRP, destinada a “Aquisição de tubos de 

concreto para manutenção do sistema de drenagem e rede pluvial do Município”. Protocolo até às 08:50 horas 
do dia 02 de março de 2021. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, 
no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 17 de fevereiro de 2020. 

Luiz Paulo Cararo
Secretário de Infraestrutura Urbana

Aviso De Licitação – Re-Republicação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 02 de março de 2021, às 14:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 16/2021-SRP, destinada a “Aquisição de meio fio de 

concreto, para ser utilizado nas vias públicas do município”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 02 março de 
2021. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio 

Vargas, nº 957-S, ou pelo fone (49) 3321-8456. Chapecó, 17 de fevereiro de 2020. 
Luiz Paulo Cararo

Secretário de Infraestrutura Urbana

Aviso De Licitação 
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 03 de março de 2021, às 14:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 17/2021-SRP, destinada a “Aquisição de material 

betuminoso para manutenção de asfalto em vias do Município”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 
03 de março de 2021. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no 
endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 17 de fevereiro de 2020. 

Luiz Paulo Cararo
Secretário de Infraestrutura Urbana

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte, às doze horas e quarenta 
e cinco minutos, na Sede da Companhia de Geração e Transmissão de Energia 
Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul, situada na Rua Deputado 
Antônio Edu Vieira, nº 999, Pantanal, Florianópolis – SC, e por webconferência, 
reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração da Empresa: 
Elvira Cavalcanti Presta, Lucia Casasanta, Antonio Carlos Nascimento Krieger, Renê 
Sanda, André Arantes Luciano e Luiz Cruz Schneider. O conselheiro representante 
dos empregados junto ao Conselho de Administração não se fez presente em função 
do previsto no Artigo 20 §§ 2º e 3º do Estatuto Social da Empresa. Na oportunidade, 
foi discutida a pauta previamente distribuída: IV. Ponto de Deliberação: ITEM IV.1 – 
Convênio de Adesão ao Plano de Benefícios BD-ELOS/ELETROSUL. RELATOR: 
Antonio Carlos Nascimento Krieger – Membro. DELIBERAÇÃO: Aprovado nos 
termos da DCA-327-01. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente encerrou 
os trabalhos, tendo-se antes, porém, lavrado a presente Ata original que, depois 
de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, 
Secretária-Geral. Florianópolis, 17 de junho de 2020.
Elvira Cavalcanti Presta-Presidente, Lucia Casasanta-Membro, Antonio Carlos 
Nascimento Krieger-Membro, Renê Sanda- Membro, Andre Arantes Luciano-Membro, 
Luiz Cruz Schneider-Membro, Marialba dos Santos Coelho- Secretária Geral

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DA ELETROBRAS CGT ELETROSUL

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0357/2021. Objeto: Aquisição de medicamentos para a 
Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão: 15/03/2021 ás 
13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as 
comunicações (CIG) SES 2021AS001035.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0358/2021. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria e 
cirurgia para as unidades da SES. Abertura da sessão: 26/03/2021 ás 13h15min. No 
site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações 
(CIG) SES 2021AS001079.

AVISO DE LICITAÇÃO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 
ELETRÔNICA - EDITAL – RDC. N.º 015/21.
Objeto: Contratação de Empresas Especializadas em Execução de Obras de 
Engenharia para REFORMA da E.E.B. Prof. Eloisa Maria Prazeres de Faria, 
localizada no município de Biguaçu, SC. Tipo: Menor preço. Regime de execução: 
Empreitada por preço unitário. Data de envio final das propostas: até às 14:15 
horas do dia 11/03/2021. Abertura: 11/03/2021, a partir das 14:30 horas. Local para 
obtenção do Edital: www.portaldecompras.sc.gov.br, acesse “BUSCA DETALHADA 
EDITAIS” (busque na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, N.º 015/21) e cadastre 
seu e-mail, ou no “site” sgpe.sea.sc.gov.br, acesse “CONSULTA DE PROCESSOS” 
ou no site  www.sie.sc.gov.br, acesse Portal de Licitações. Florianópolis-SC, 16 de 
Fevereiro de 2021. Thiago Augusto Vieira. Secretário da SIE.
Aprovação GGG 2021AS000837

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2021 PREGÃO PRESENCIAL-
MULTIENTIDADES Nº. 07/2021 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE AUTOMÓVEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA 
ADMINISTRAÇÃO GERAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL 
DO MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO.TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 
10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Iniciará às 09:00 horas do dia 03  de março 2021, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Major 
Gercino. INFORMAÇÕES: Através do e-mail licitacoes@majorgercino.sc.gov.br ou telefone: (48)3273-
1122 e para a retirada do edital através da página do município http://www.majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 17 de fevereiro de 2021
Valmor Pedro Kammers

Prefeito Municipal de Major Gercino

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-SC torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão 
disponíveis na Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e nos endereços: 
www.sesc-sc.com.br (licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

Modalidade: Concorrência nº 10/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de carnes bovinas, frangos, pescados e 
suínos para as unidades do Sesc-SC em Tubarão, Laguna, Araranguá e Criciúma.
Acolhimento das propostas: até as 10h do dia 8/3/2021.

Modalidade: Concorrência nº 11/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de bebidas diversas para o Centro de 
Distribuição do Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até as 10h do dia 9/3/2021.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 5/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de condicionadores de ar para as unidades 
do Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até as 8h do dia 1°/3/2021.

SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – SINPSI-SC
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2021 -  EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os psicólogos(as) pertencentes à categoria profissional de 
acordo com §único do art.1º do Estatuto da Entidade, associados ou não ao Sindicato dos Psicólogos(a), 
para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que em razão da PANDEMIA COVID-19 
será realizada de forma VIRTUAL, no dia 27 de fevereiro de 2021 (sábado), primeira chamada às 
09h:30min e em segunda e última chamada às 10:00h, com abertura da sala virtual na Sede do sindicato, 
na Av. Mauro Ramos, 1624, sala 208 –Centro em Florianópolis-SC, pelo LINK: https://meet.google.com/
wnu-ymzy-hmw?hs=122&authuser=0 , com o objetivo de Negociação Coletiva de Trabalho com o CRP-12 
e todos os setores  da sua base territorial(SC), para discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1º - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: discussão e aprovação das normas das Convenções 
Coletivas de Trabalho, e acordos individuais, a serem firmadas com as Entidades Sindicais Patronais 
respectivas, e empresas privadas, para o período de 2021/2022.
2º - DISSÍDIO COLETIVO: no caso de insucesso nas negociações das Convenções Coletivas de 
Trabalho, poderes para a Diretoria requerer a instauração de Dissídio Coletivo perante a Justiça do 
Trabalho. Poderes para realizar acordos, em juízo ou fora dele.
3ª – COTA DE PARTICIPAÇÃO NEGOCIAL: Discussão e deliberação sobre a Cota de Participação 
Negocial a ser paga ao Sindicato pelos membros da categoria profissional representada, em conformidade 
de acordo com a Lei 5.452/1943, Art. 513 alínea “e” da CLT e enunciado nº 38 da Associação Nacional dos 
Magistrados Trabalhistas – ANAMATRA. A assembleia será realizada nos termos do artigo 612 da CLT.

Florianópolis SC, 19 de Fevereiro 2021.
Sandra Lúcia Vitorino

Presidente do SinPsi-SC

 VIA MAR APART HOTÉIS E TURISMO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A VIA MAR APART HOTÉIS E TURISMO, associação civil com sede em Itapema/SC, na Av. Nereu 
Ramos, no 3344, conjuntos 21 e 22, bairro Meia Praia, convoca a todos os associados para Assembleia 
Geral Extraordinária, que será realizada na sede da VIA MAR, em primeira chamada às 19 horas, em 
segunda chamada às 20 horas, do dia 26 de fevereiro de 2021, com a seguinte ordem do dia:
1 – Encerramento das atividades na Sucursal do município de Gramado/RS.

Itapema, 18 de fevereiro de 2021.
GILMAR MARTINELLI

DIRETOR-PRESIDENTE

12 quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 Publicação Legal

A CNBB (Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil) lançou 
ontem sua nova Campanha da 
Fraternidade Ecumênica, que 
tece críticas contra “discursos 
negacionistas sobre a realidade 
e fatalidade da Covid-19”, “a 
negação da ciência” e a “cultura 
de violência contra as mulheres, 
as pessoas negras, os indígenas, 
as pessoas LGBTQI+” com a 
temática “Fraternidade e Diá-
logo: compromisso de amor”.

O texto-base da ação, divulgado 
em outubro, afirma que o “lobby 
religioso” reivindicou o direito 
de algumas igrejas permanece-
rem abertas na pandemia, apesar 
de contaminações e mortes. 

A iniciativa foi alvo de críticas 
de grupos ultraconservadores, 
que criaram abaixo-assinado 
contra o tom adotado pela CNBB. 
Com um discurso preconceituoso 
e de odio, alegam que a campanha 
promove “deturpações dentro da 
moral católica”. O escritor Olavo 
de Carvalho, guru do bolsona-
rismo, também tem defendido 
o boicote. A adesão à campa-
nha depende de cada diocese.

Em resposta, a CNBB divulgou 
nota em que explica as referências 
católicas que motivam a campa-
nha. Também afirma que o obje-
tivo maior da campanha deste ano 
é o diálogo e que, por ser “cons-
truída ecumenicamente”, segue 
a linha de pensamento do Conic 
(Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil) e não da CNBB. 
“São duas compreensões distin-
tas, ainda que em torno do mes-
mo ideal de servir a Jesus Cristo”, 
diz o texto, acrescentando que a 
Igreja Católica tem doutrina sobre 
gênero e se mantém fiel a ela.

Ao concluir, a nota diz que 
as dificuldades de uma cam-
panha ecumênica não devem 
levar ao rompimento da co-
munhão, “um tesouro que o 
Senhor Jesus nos deixou”.

Preconceito 
e discurso de 
ódio contra a 
campanha

Fraternidade
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