
CONTINUAÇÃO...

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Diretores, Conselheiros e Associados da

Florianópolis - SC
Examinamos as demonstrações contábeis da , que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas 

contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas 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.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 

contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências 
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção 
relevante.

de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante das demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria 

a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 

das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

fundamentar nossa opinião de auditoria.
Opinião 
Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 

da em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas 

as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Florianópolis, 04 de julho de 2016

AUDSISTEM 
CNPJ nº 81.617.821/0001-73 - CRCSC nº 1.168/O-1

Renato Feijó
Contador CRCRS nº 28.986/O-T-7

Pregão Eletrônico SRP n.º 17/BAFL/2016
Seção Pública: 24/08/2016, às 09:00h, no sítio 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual também poderá ser obtido o 
Edital a partir de 11/08/2016. Maiores informações: (48) 3229-5071, de segunda 
a sexta-feira das 08:00 às 16:00 horas OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO RADIOLÓGICO.

Antonio Ferreira de Lima Júnior – Ten Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões e Reg Pub da Capital

Rua José da Costa Moellmann, 197 - 2º Andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça da Bandeira), 
Centro -CEP 88020-170, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br

Juíza de Direito: Haidee Denise Grin
Chefe de Cartório: Taiana Bonin

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 60 DIAS Usucapião n. 0019779-

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 117/2016 PMB
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material e 
prestação de serviço de mão de obra para a pavimentação asfáltica da 
Rua Leopoldo Freiberger, Bairro Centro, neste Município, de acordo com 
memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico �nanceiro e 
projetos, parte integrante deste edital.
DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: Até às 13h45min horas do dia 30 de agosto de 2016, no 
Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 
14h00min horas do dia 30 de agosto de 2016, no Setor de Licitações desta 
Prefeitura.
Local para obtenção do edital: site da PMB: https://biguacu.atende.net ou na 
Diretoria de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019.

Biguaçu 10 de agosto de 2016.
RAMON WOLLINGER

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CANELINHA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE CANELINHA      –     CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 003, 10 DE AGOSTO DE 2016.
INSTITUI A COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO EDITAL 001 REFERENTE AOS PROJETOS 
FINANCIADOS PELO FIA- FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENTE DO MUNICIPIO DE CANELINHA. 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CANELINHA - 
CMDCA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.754 de 17 
de maio de 2000, alterada pela Lei Municipal nº 1.977, de 15 de julho de 2003 e pela Lei Municipal nº 3017, 
de 17 de setembro de 2014, e ainda; CONSIDERANDO as nomeações prevista no Decreto Municipal nº 
1788, de 20 de janeiro de 2016; CONSIDERANDO os resultados da sessão plenária realizada dia 28 de 
julho de 2016; RESOLVE: Art. 1º Nomear a Comissão para elaboração do edital 001/2016, e aprovação 
dos projetos a serem executados nos anos de 2016 e 2017. I - coordenador: John Lennon Piva. II - 
Membros: Josiani Grimm. III - Membros: Luana Silvano Machado. Art. 2º A função dos representantes 
da Comissão do edital 001/2016 e aprovação dos projetos estão prevista no edital 001/2016. Art. 3º Esta 
resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Canelinha 
(SC), 10 de agosto de 2016. JOHN LENNON PIVA - PRESIDENTE DO CONSELHO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

Convocamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a reunirem-se 
em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 26 de agosto de 2016, às 
14:00 horas, em sua sede social, à Rua Felipe Schmidt, 249 – 9º andar., 
Florianópolis-SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
1) Análise de procedimento para ajustes do balanço 2015 conforme 
orientações contábeis que poderão mudar os índices geradores de prejuízos 
apontados em virtude de lançamentos realizados.
2) Assuntos gerais.

Florianópolis, 09 de agosto de 2016.
Filipe Freitas Mello - Presidente do Conselho

Secretaria de Estado da Comunicação
Diretoria de Divulgação
LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SANTUR – Santa Catarina Turismo S/A
CNPJ Nº 83.469.908/0001-76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS 

O Município de Tijucas SC, inscrito sob o CNPJ n. 82.577.636/0001-65, com sede na Rua Cel. Büchelle, 01, 
centro, Tijucas SC, de conformidade com a Lei n. 8.666/93, alterada pela Lei n. 8.883/94, por intermédio de 
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL comunica que dispensou o Processo Licitatório conforme: 
Processo de Dispensa nº 159/PMT/16
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Borracharia, Para Policia Militar do 
município Tijucas SC.
Contratado: IRMAOS SARTORI PNEUS LTDA.
Valor: R$. 2.637,50 (Dois mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Amparo Legal: Art. 24, inciso V, Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores c/c Parecer Jurídico 
Favorável n. 1799/2016/PGM. 
VALERIO TOMAZI – PREFEITO MUNICIPAL

Processo nº 23080.042661/2016-31 
Pregão Eletrônico nº 214/2016 - SRP

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 214/2016, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de materiais diversos para atender a Coordenadoria das Fortalezas 
da Ilha de Santa Catarina da Universidade Federal de Santa Catarina. Data para 
encaminhamento das propostas: a partir do dia 11/08/2016, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos 
lances: dia 25/08/2016 às 08h15min. O Edital está à disposição dos interessados neste 
Departamento, pelo site http://licitacoes.ufsc.br, e no sítio www.comprasnet.gov.br. – 
Ricardo da Silveira Porto – Diretor do DPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.026167/2016-29 

Pregão Eletrônico nº 217/2016 - SRP
O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão Eletrônico 
nº 217/2016, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de hipoclorito 
de sódio para atender ao Biotério Central da UFSC. Data para encaminhamento das 
propostas: a partir do dia 11/08/2016, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site 
www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 24/08/2016 às 08h15min. O 
Edital está à disposição dos interessados neste Departamento, pelo site http://licitacoes.ufsc.br, 
e no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira Porto – Diretor do DPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.025994/2016-03 

Pregão Eletrônico nº 219/2016 - SRP
O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão Eletrônico 
nº 219/2016, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de 
utensílios de laboratório e reagentes químicos para atender ao Centro de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Data para encaminhamento das 
propostas: a partir do dia 11/08/2016, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 26/08/2016 às 
08h15min. O Edital está à disposição dos interessados neste Departamento, pelo site 
http://licitacoes.ufsc.br, e no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira Porto – 
Diretor do DPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

notícias do dia   
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eduardo cunha

Cassação será 
votada no dia  
12 de setembro

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), marcou para 12 de setembro, 
uma segunda-feira, a sessão em 
que será analisada a cassação de 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Cobrado, mas temendo se in-
dispor e arcar sozinho com as con-
sequências políticas que podem 
gerar a definição, o democrata, à 
frente da Casa há menos de um 
mês, vinha adiando a divulgação 
de uma data.

Assim que venceu as eleições, 
Maia afirma que esse é um dos 
assuntos prioritários. Em sua pri-
meira semana como presidente, 
disse que a votação poderia ocor-
rer em meados de agosto. Recuou,  
alegando que só pautaria o caso 
após análise de assuntos econômi-
cos de interesse do governo. Após 
pressão nessa semana, contudo, 
foi obrigado a definir.

Na segunda, o resultado das 
votações no Conselho de Ética e 
na CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça), que deram continui-
dade ao processo, foram lidos no 
plenário. Desde então, o tema é o 
primeiro da pauta de plenário, mas 
não impede que outras votações 
aconteçam.

após o impeachment
deixar para a segunda semana 

de setembro atende a clamores do 
palácio do planalto. a avaliação é 
que, assim, o assunto não interferiria 
na intensa cobertura da imprensa do 
impeachment de dilma rousseff. 

publicamente, a justificativa para 
a data é a viagem do presidente 
interino, Michel temer, à China, 
onde participará da reunião do g-20 
a partir de 3 de setembro. nesse 
período, Maia, primeiro na sucessão, 
assume temporariamente a cadeira 
de presidente da república.

isso geraria um outro efeito que 
desagrada boa parte dos líderes 
partidários: o retorno de Waldir 
Maranhão (pp-Ma) para a interinidade 
do comando da Casa. ninguém quer 
correr o risco de deixar o processo 
nas mãos do deputado, que ficou 
conhecido no período em que esteve na 
cadeira por seu comportamento volúvel 
e constantes mudanças de opinião.


