
Pregão Eletrônico nº 15/2019
Objeto: Aquisição de material para a oficina mecânica regimental, conforme 
condições, quantidade e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital 
está disponível no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br, ou no endereço 
Rua Willy Barth, nº 67, Progresso, São Miguel do Oeste-SC, nos dias de expediente 
das 08h30min as 11h30min e das 14h às 15h; e nas sextas-feiras das 09h30min às 
11h30min. Abertura das Propostas: 22/04/2019 às 09 horas.

CARLOS ALBERTO MOUTINHO VAZ – Ten Cel 
Ordenador de despesas do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado

AVISO DE LICITAÇÃO

14º REGIMENTO DE 
CAVALARIA MECANIZADO MINISTÉRIO DA 

DEFESA MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de chassi com equipamento roll-on roll-off e caixas 
estacionárias de 20m³ e 30m³, chassi com transmissão automática para coletor 
compactador e implemento rodoviário coletor compactador de resíduos sólidos de 19m³ 
para a Autarquia de Melhoramentos da Capital – COMCAP. Dia 24 de abril de 2019, às 
16h. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/SMA/DSLC/2019 
– Objeto: Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de caixas 
estacionárias (5m³ e 7m³) para Autarquia de Melhoramentos da Capital - COMCAP. Dia 
25 de abril de 2019, às 10h. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 082/SMA/
DSLC/2019 - Objeto: O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que o edital de Pregão Eletrônico nº 082/SMA/DSLC/2019 
sofreu retificação. O novo edital se encontra disponível no endereço eletrônico: http://dlc.
pmf.sc.gov.br. A sessão ocorrerá no dia 24 de abril de 2019, às 14h. O Pregoeiro.

SAPIENS PARQUE S.A.
CNPJ/MF N.º 05.563.063/0001-70 – NIRE 42300026671

Sapiens Parque S.A.
3º Aditivo a Inexigibilidade de Licitação n.º 001/2015

Processo N.º DE 02.09.0057/2015 – Contrato nº 032/2015
CONTRATANTE: Sapiens Parque S.A.
CONTRATADA: Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras - CERTI. 
(78.626.363/0001-24).
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência contratual estabelecida 
na Cláusula Oitava do Contrato de Prestação de Serviços Especializados, pelo período de 270 
(duzentos e setenta) dias.
BASE LEGAL: Art. 57, §1.º, I, da Lei nº 8.666/93
ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de março de 2019.
Pela Sapiens Parque S.A.: Saulo Vieira e José Eduardo Azevedo Fiates.
Pela Contratada: Laercio Aniceto Silva e Günther Pfeiffer.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PRÉ-MOLDADOS E 
ARTEFATOS DE CIMENTO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

Pelo presente ficam convocadas todas as empresas, associadas e não associadas ao Sindicato, para 
participarem da Assembleia Geral, que será realizada no próximo dia 23 de abril de 2019, às 15:30 horas, 
em primeira convocação com a maioria absoluta, ou ás 16:00 horas, em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes, tendo por local a sede do Sindicato, sito à Rua Thiago da Fonseca nr 44 – Capoeiras –  
Florianópolis – SC, para tratar da seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Discussão e análise da Pauta de Reivindicações apresentada pelo SITICOM E FETICOMSC para 2019/2020;
2. Autorização para a Diretoria da Entidade negociar, firmar Convenção Coletiva ou contestar o dissídio coletivo;
3. Aprovação das contas do exercício anterior;
4. Aprovação da proposta orçamentária para o ano de 2020.
5. Assuntos Gerais.

Florianópolis, 8 de abril de 2019.
TITO ALFREDO SCHMITT

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os profissionais de educação física, associados ou não que 
prestam serviços na base territorial do SINPRO a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária na forma 
do Art. 29, inciso I, do Estatuto Social, às 10h em primeira convocação ou às 10h30 em segunda e última 
convocação, no Auditório “Casa do Educador” sito a Rua Cardeal Câmera, 146, Barreiros, São José (SC) - 
88110-070, no dia 22 de abril de 2019, a fim de discutir e deliberar a seguinte ordem do dia: a) Discussão e 
votação da proposta básica de revisão da Convenção Coletiva de Trabalho para o período de 01-05-2019 
a 30-04-2020; b) Autorização à diretoria para proceder às negociações com os representantes legais das 
Academias ou com o órgão patronal; c) Autorização a diretoria para firmar Convenção Coletiva de Trabalho, 
bem como instaurar processos de Dissídio Coletivo; d) Fixação do valor da Contribuição Negocial para 
desconto, conforme o que dispõe o Art. 8º, Inciso IV, da Constituição Federal ou Taxa Assistencial prevista 
no Art. 513, Letra “E” da C.L.T. conforme termo de ajustamento de conduta firmado com Ministério Público 
do Trabalho nº 44/2013, Florianópolis (SC), 09 de abril de 2019. Antônio Bittencourt Neto/Presidente.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/FCTT/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 001/FCTT/2019
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais e Execução de Serviço 
para Reforma e Pintura do Casarão Gallotti, da Fundação Cultural e Tradição, do município de Tijucas/SC.

Tipo: Menor Preço Global 

Data de Abertura: 25 de abril de 2019, as 10h00;

Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de 
Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.

ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066PMT/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 004/PMT/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM 
PLUVIAL, TERRAPLANAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA DO GOVERNO, COM 841,94 METROS, NO 
MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI, PROJETOS E TODAS 
AS ART’S (CREA) NECESSÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS, de acordo com as condições estipuladas neste Edital, nos seus anexos e no contrato, cujos 
termos, igualmente, o integram.
Tipo: Menor Preço Global 
Data de Abertura: 25 de abril de 2019, as 08h00;
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de 
Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/PMT/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 005/PMT/2019
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais e Execução de Serviço 
para Reforma do Terminal Rodoviário Miguel Vieira de Brito, conforme especificações em anexo, 
Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico – Financeiro, da Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, do Município de Tijucas – SC.
Tipo: Menor Preço Global 
Data de Abertura: 23 de abril de 2019, as 08h00;
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de 
Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ilmos. Srs. 
Diretores e Quotistas da
Globo Administradora de Consórcios Ltda.
São José - SC
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Globo Administradora de Consórcios Ltda. (Sociedade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, bem como as demonstrações 
consolidadas dos recursos de consórcios e as variações consolidadas nas disponibilidades dos grupos de consórcios correspondentes ao semestre e exercício 
findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Globo Administradora de Consórcios Ltda. (“Sociedade”) em 31 de dezembro de 2018 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Sociedade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidade da Administração e da Governança pelas Demonstrações Financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações.
Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade 
operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Curitiba, 22 de março de 2019.

MÜLLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC-PR Nº 6.472/O-1-S/SC

GEORGE ANGNES
CONTADOR CRC-PR Nº 42.667/O-1 S/SC

CADASTRO POSITIVO

Bolsonaro 
sanciona a  
nova lei

 O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou ontem a nova Lei 
do Cadastro Positivo, que torna 
automática a adesão de consu-
midores e empresas ao banco 
de dados que já existe desde 
2011, mas cuja participação dos 
clientes era voluntária. A maté-
ria foi aprovada pelo Congresso 
Nacional no mês passado. 

O serviço do Cadastro Po-
sitivo é prestado por empresas 
especializadas, que avaliam o 
risco de crédito de empresas e 
de pessoas físicas com base em 
históricos financeiro e comer-
cial. Atualmente, esse banco 
de dados reúne informações de 
aproximadamente 6 milhões 
de pessoas. A perspectiva, com 
a nova lei, que torna a adesão 
automática, é que alcance 130 
milhões de consumidores. 

O secretário de Produtivia-
de do Ministério da Economia, 
Carlos da Costa, destacou o al-
cance da nova lei. “De acordo 
com estimativas, as mudanças 
no Cadastro Positivo podem 
beneficiar cerca 130 milhões de 
pessoas, inclusive 22 milhões de 
brasileiros hoje que estão fora 
do mercado de crédito, embora 
já apresentem bons históricos 
de adimplência”, afirmou.

De acordo com o Banco 
Mundial, a nova lei pode redu-
zir em até 45% a inadimplên-
cia no país, que atualmen-
te atinge mais de 60 milhões 
de pessoas, segundo dados 
apresentados pelo secretário. 
Costa também disse que a ex-
pectativa é que, nos próximos 
anos, sejam injetados na eco-
nomia, em decorrência do Ca-
dastro Positivo, cerca de R$ 1 
trilhão em investimentos.


