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pública, por meio da proteção e da preservação do meio ambiente, sobretudo no que diz
respeito aos animais) nos conceitos de educação e de assistência social, fazendo jus à
imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, alínea “c”, da Constituição Federal, para o
não recolhimento do ISS. O montante depositado em juízo até 31/12/2017 corresponde a
R$ 213.925,28 (Em 2016 - R$ 123.771,02).

NOTÍCIAS DO DIA
FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2018

b.Trabalhista:
Na 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC tramita processo judicial contra a entidade
originário do exercício de 2017, com designação de audiência para 29/04/2019. Dentre
as verbas reclamadas a assessoria jurídica enquadra com o prognóstico de “possível” o
montante estimado de R$ 100.000,00.
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Presidente
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores, Conselheiros e Associados da
ASSoCIAção R3 ANImAL
Florianópolis - SC
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ASSoCIAção R3 ANImAL, as quais
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido social e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
entidade em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no 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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do
auditor
A administração da entidade é responsável por essas outras informações que
compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a
de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,

com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da
administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a
este respeito, haja vista havermos recebido comunicado da administração da entidade
informando não ser praxe a elaboração e divulgação do relatório de administração.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
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 contábeis.
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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos pro-
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AVISO DE LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO - Concorrência nº 18/01216 - Tipo
de Licitação: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa de engenharia
responsável pelo fornecimento e instalação de equipamentos para a ampliação
do sistema de transmissão de dados no estado de Santa Catarina. Entrega dos
Envelopes: até às 11h30 do dia 24/09/18. Local de Abertura dos Envelopes: DPSU
- Av. Itamarati 160, Florianópolis/SC, CEP 88034-900. Edital: www.celesc.com.br link “Portal de Fornecedores”. Informações: e-mail dvlt@celesc.com.br.
AVISO DE LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO - Concorrência nº 18/01224. Objeto:
Contratação de empresa de consultoria para Realização de Testes de Efetividade
de Controles Internos. Entrega dos Envelopes: até às 11h30 do dia 09/10/2018.
Local de abertura dos envelopes: Av. Itamarati, 160 – Fpolis/SC - CEP 88034900 - DPSU. Edital no site www.celesc.com.br - link “Portal de Fornecedores.
Informações adicionais: Pelo e-mail: dvlt@celesc.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 29 de agosto de 2018, às
14 horas, em sua sede social, na Avenida Mauro Ramos, n° 1207, 5º andar, nesta
Cidade e Estado, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:
1. Autorização para devolução de capital das ações da INVESC ao Estado;
2. Autorização para devolução de capital das ações da COHAB ao Estado;
3. Autorização para quitação dos débitos junto ao Fundo de Assistência Social
(FEAS), Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte (FUNDESC) e Fundo Estadual
de Desenvolvimento Rural (FDR), por meio de transferência de ações da CASAN;
4. Autorização para devolução de capital de parte das ações da CASAN;
5. Prestação de contas da liquidação;
6. Outros assuntos de interesse da Companhia.
Florianópolis, 14 de agosto de 2018.
Sandra Regina Eccel - Liquidante
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 469/SMA/DSLC/2018
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de
Preços, tipo menor preço, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada
para execução de Pavimentação em lajotas na Servidão Pedra do Balão – Bairro
Saco Grande. O limite para a entrega dos envelopes será às 13h20min do dia
05/09/2018. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 13h30min, na
Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/
SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 468/SMA/DSLC/2018
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de
Preços, tipo menor preço, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada
para execução de Pavimentação e Drenagem na Servidão Raulina Maria da Silva
– Ponta das Canas. O limite para a entrega dos envelopes será às 15h20min do dia
05/09/2018. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 15h30min, na
Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/
SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
087/2018

Processo nº 556/2018 – Proc. Adm. 6721/2018. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS
DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES
E AUTARQUIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC. Data e período de
recebimento dos envelopes de proposta e habilitação: dia 30/08/2018 às 14h00min. Sessão
de abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 30/08/2018 às 14h30min.
Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de
Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002 ou (48) 3381-0445.
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Processo nº 23080.040206/2018-62
Pregão Eletrônico nº 240/2018 - SRP
O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) torna público que está reabrindo a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico
nº 240/2018, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição
de prensa para os laboratórios do curso de Engenharia de Materiais do Campus
Blumenau da UFSC. Valor estimado: R$ 103.518,45. Data para encaminhamento das
propostas: a partir do dia 20/08/2018, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 11/09/2018
às 14h30min. O Edital está à disposição dos interessados neste Departamento, pelo
site http://licitacoes.ufsc.br, e no sítio www.comprasnet.gov.br. – Meryellem Yokoyama
Neves – Diretora do DPL em exercício.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 470/SMA/DSLC/2018
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada
de Preços, tipo menor preço, tendo como objeto: Contratação de empresa
especializada para execução de Pavimentação na Rua da Apicultura – Saco
Grande. O limite para a entrega dos envelopes será às 17h20min do dia 05/09/2018.
A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 17h30min, na Secretaria
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua
Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/
SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação deste edital R$ 1.144,00.
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cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos 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.
• Obtivemos 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 entidade.
• 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 entidade. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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.
Florianópolis, 28 de junho de 2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2018
Processo nº 395/2018 – Proc. Adm. 3728/2018.

48
3212 4104

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE FIREWALL PARA SEGURANÇA COM IMPLEMENTAÇÃO DE
NOVAS FUNÇÕES E CONTROLES DA REDE DADOS, TREINAMENTO E SERVIÇO
DE SUPORTE TÉCNICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 20 de agosto de 2018 às 18h00min até dia 30 de
agosto de 2018, às 14h30min. ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DA
DISPUTA DE PREÇOS: Às 14h31min do dia 30 de agosto de 2018. Retirada do edital no
link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das
13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.

