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Ismael Nicomédio dos Santos

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como 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;
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição;
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-

beis 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 rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Instituição. 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 Instituição a não mais se manter em conti-
nuidade 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 governança a respeito, entre outros aspectos, do alcan-
ce planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Continuação >>>
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 COMUNICADO
AUTO POSTO PETROLAGO LTDA, com sede à Rod.: SC448 de 1 até 99999, Km 03, 
n° 3350, Lagoa de Fora, Balneário Gaivota, Santa Catarina, com inscrição no CNPJ Nº 
06.038.440/0001-14 e, I.E., nº 254.730.558, vem por meu deste, requerer a cessação de 
uso da impressora fiscal tipo ECF-IF marca BEMATECH, Modelo MP-2100 THFI, 
versão 01.01.01, com nº de fabricação BE050775700000002522, conforme registro 
B.O. Nº 00216.2021.0000369 DPCI.

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 030/PMI/2022

O Município de Içara/SC, torna público que a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 030/
PMI/2022 foi julgada deserta em 24/03/2022, teve o prazo reaberto para o dia 25/04/2022 
às 09:00h com protocolo até as 08:45h. Objeto: Contratação de empresa(s) especia-
lizada(s) do ramo pertinente para pavimentação asfáltica da Rodovia João Tibincoski 
Budiny - ICR 252, bairro Jaqueline, cujas especificações estão descritas nos projetos 
executivos de engenharia memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma 
físico-financeiro. Informações: Fone/Fax: (48) 3431-3539 e 3431-3500. Retirada do 
edital: através do endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.com.br/#/publico/
licitacoes ou pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no link Licitações/Editais.

Içara - SC, 24 de março de 2022.
Alcino Fernandes Neto
Presidente da Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSÉMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
de Lages e Região, Entidade Sindical Profissional de Primeiro Grau, com base territorial nos Municípios 
de: Alfredo Wagner, Anita Garibaldi, Arroio Trinta, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, 
Caçador, Capão Alto, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Capinzal, Celso Ramos, Cerro Negro, Cor-
reia Pinto, Curitibanos, Erval Velho, Ibicare, Lacerdópolis, Lages, Lebom Regis, Macieira, Monte Carlo, 
Otacílio Costa, Ouro, Painel, Pinheiro Preto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Rio da Antas, Rio Rufino, 
Salto Veloso, Santa Cecília, São Cristóvão do Sul, São Joaquim, São José do Cerrito, Tangará,  Treze Tílias, 
Urubici, Urupema, Vargem e Videira, por seu presidente, convoca todos os Empregados que laboram nos 
setores de: Lavanderias, Tinturarias e Similares; Trabalhadores que atuam em Empresas de: Compra e 
Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais, Comerciais e Mistos, inclusive, Empregados 
em: Condomínios Residenciais, Comerciais e Mistos e Shopping Center; também para os Trabalhadores 
em: Empresas de Conservação de Elevadores, Trabalhadores em Casas de Diversões (Inclusive Jogos de 
Azar, Cassinos, Bingos e Similares), Trabalhadores Oficiais Barbeiros, inclusive Aprendizes, Manicures, 
Trabalhadores em Salões de Cabelereiros para Homens, Institutos de Beleza e Cabelereiros de Senhoras, 
Lustradores de Calçados, Academias e Similares, ambos dos Municípios acima citados, pertencentes a 
Categoria Profissional representados por esta Entidade Sindical, sindicalizados ou não, para comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada, em 1ª convocação, no dia 28 (vinte e oito) de 
março de 2022, às 15h, no Auditório da Casa do Trabalhador de Lages, SC, sito a rua: Ernesto Neves, 
18 – Centro, Lages, SC, para deliberarem sobre a seguinte: 
ORDEM DO DIA: 1- Discussão, análise e elaboração das Pautas de Reivindicações, referente as con-
dições de salário e de trabalho, a serem enviadas para as Entidades Patronais, visando à celebração dos 
Instrumentos Normativos de Trabalho de cada Categoria, com vigência a partir de 1º de Maio de 2022; 
2 - Outorga de poderes para a Diretoria do SINTRATHUL firmar Convenções Coletivas de Trabalho e/
ou Acordos Coletivos com as Entidades Patronais ou Empresas Individualmente, na forma do Art. 7º, 
XXVI, da CF/88, e Art. 611-A, e seguintes da CLT; 3 - Outorga de poderes para a Diretoria do Sindicato 
Profissional na hipótese de malogro nas negociações, ajuizar Dissídios Coletivos de Trabalho; 4 – Discussão 
e votação para implantar a Taxa Negocial Laboral de todos os Trabalhadores das Categorias Profissionais 
representadas, associados ou não associados, representados por esta Entidade Sindical na Convenção 
Coletiva de Trabalho em questão, que será descontado na folha de pagamento, a título de Taxa Negocial 
Laboral, para custeio e manutenção dos serviços e despesas da Entidade Sindical Laboral, na forma do 
ART. 513, “e”, da CLT, e com fulcro no Decreto Nº 9.571/2018, de 21.11.2018, dando o pleno direito ao 
empregado de se opor ao desconto no prazo de 20 (vinte) dias, da assinatura da CCT, que instituiu a 
mesma, devendo o trabalhador dirigir-se ao Sindicato Profissional para requerer de próprio punho, a 
não efetivação do desconto;  5 - Deliberar sobre a conveniência de dar caráter permanente à Assembléia 
enquanto perdurar a Campanha Salarial e as negociações, permitindo que futuras convocações possam 
ser efetuadas pela Diretoria do SINTRATHUL mediante simples comunicado nos locais de trabalho. 
Não havendo quórum por ocasião da primeira convocação, conforme ART. 29, do Estatuto do Social da 
Entidade, as assembleias serão realizadas em segunda convocação 01 (uma) hora, após, no mesmo dia e 
local acima designado, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Lages, SC, 25 de março de 2022. 
Gentil da Silva – Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS – ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA RAFAEL DOS SANTOS, 
que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, situado na Rua Expedicionário 
Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC - Helbor Dual Offices & Corporate, no horário de 
13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização das obrigações contratuais, referente a compra 
do lote 31, quadra A, no Loteamento JARDIM BELA VISTA, em Araquari- SC. O não comparecimento no prazo 
estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato de compra e venda firmado, com todo ônus dela decorrente.  

Joinville, 23 de março de 2022.
ABECKER EMPREENDIEMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Edital dE ConvoCação
9º CongrEsso Estadual dos trabalhadorEs

E trabalhadoras do JudiCiário CatarinEnsE

A Diretoria Executiva do SINJUSC, com base no artigo 15 do Estatuto e demais disposições estatutárias, além da 
Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 22 de março de 2022, CONVOCA todos os filiados ao SINJUSC para 
participarem do IX Congresso Estadual dos Trabalhadores do Judiciário, a ser realizado nos dias 26, 27 e
28 de maio de 2022, na cidade de Florianópolis, nas dependências do Hotel Cambirela, situado à Av. Marinheiro Max 
Schramm, 2199 - Estreito, Florianópolis - SC, Cep 88095-001, com o seguinte tema: Esperança é verbo: coletividade 
para construir o futuro do trabalho.
A programação prévia é a seguinte:
Dia 26/05 - 17hs - Recepção e Coquetel no Centro de Eventos UFSC  
 18hs - Mesa de Abertura 
 20h - Apresentação cultural  
 22h30 - Jantar

Dia 27/05 - 08h30 - Credenciamento.  
 9h30 - Regimento Interno do Congresso
 9h45 - Mesa 1: Projetos de austeridade e o futuro do serviço público
 12h - Almoço
 14h - Mesa 2: Saúde Mental: liberalismo e gestão do sofrimento psíquico e assedio
 16h - Intervalo Café.
 16h20 - Grupos de Trabalho.
 18h30 - Encerramento.
 20h - Jantar e Confraternização.

Dia 28/05 - 09h30 - Assembleia Geral Congressual.
 12h - Almoço de Encerramento.
Os (as) delegados (as) ao 9º Congresso serão eleitos na proporção de 1 (um) delegado(a) para cada 15 filiados na 
base ou fração igual ou superior a 7 (sete), ficando assegurado a cada comarca a representação mínima de um(a) 
delegado(a). As eleições de delegados (as) serão realizadas de 24 de março a 10 de maio de 2022 e deverão ser 
registradas em ata padrão, enviada pela Direção do SINJUSC a todas as delegacias sindicais. Os representantes do 
conselho deliberativo são considerados delegados natos. Os observadores e convidados poderão ser inscritos no 
congresso até o limite máximo de 10% dos delegados previstos por local de trabalho.
disposições Finais 
Os casos omissos deste edital serão tratados diretamente pela Diretoria Executiva do Sindicato com o apoio do 
Conselho Deliberativo.  A divulgação dos nomes dos palestrantes e convidados para mesas será realizada poste-
riormente, quando ocorrer as respectivas confirmações. A programação poderá sofrer alterações de acordo com 
eventuais negativas de palestrantes, devendo se manter a estrutura temática. O SINJUSC transmitirá as palestras ao 
vivo pelo canal do Youtube do SINJUSC para que possa acompanhar os conteúdos online. E para que todos saibam da 
realização do 9º Congresso do SINJUSC publique-se o presente edital, encaminhe-se comunicação escrita e eletrônica 
para todas as delegacias sindicais do Estado e veicule-se a informação nos materiais informativos do SINJUSC. 

Florianópolis, 23 de março de 2022
dirEtoria EXECutiva

ConsElho dElibErativo

CONVOCAÇÃO
DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
O MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 75.326.066/0001-75, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Fabiano 
Baldessar de Souza, por meio da Comissão Permanente de Licitações, comunicam aos interessados que 
farão realizar licitação para obras e serviços de engenharia, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo 
objeto é “Contratação de empresa para Fornecimento de materiais e mão de obra para Execução da 
Reforma do Núcleo Adilha Matias Farias, na localidade de Fundo do Campo, em conformidade com 
os projetos em anexo, arquivos e características neles descritas.” Os envelopes de “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA” deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na Avenida Vidal Ramos Junior, 228, 
Centro Administrativo, a partir das 13h30min do dia 12/04/2022. Abertura da sessão será às 14h00min 
do mesmo dia. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. A pasta técnica, com o inteiro 
teor do Edital, poderá ser examinada no Setor de Licitações, endereço Avenida Vidal Ramos Junior, 228, 
Centro Administrativo, Paço Municipal a partir do dia 25 de março de 2022 e no endereço eletrônico: 
http://www.otaciliocosta.sc.gov.br.

Otacílio Costa/SC, 24 de março de 2022.
RODRIGO BARTH PEREIRA

Presidente Comissão Permanente de Licitações

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL 57/2022

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e outros a serem utilizados na unidades de ensino, 
unidades de saúde, secretaria de assistência social e habitação, Corpo de Bombeiros Militar , cujas especifi-
cações encontram-se detalhadas no termo de referência anexo ao edital de licitação. TIPO DA LICITAÇÃO: 
Menor preço por item. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 13h45min do dia 06 de Abril de 2022, no 
Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura, sito à Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro. ABERTURA DOS 
ENVELOPES: Às 14h00min do dia 06 de Abril de 2022, na sala de reuniões do Departamento de Licitações 
da Prefeitura. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº.  8.666/93, Lei Complementar nº. 
123/2006, Lei Complementar n°147/2014, Decreto Municipal nº. 2.676/2005 de 19 de Maio de 2005, Lei 
Complementar Municipal n° 310/2021 e demais legislações aplicáveis. EDITAL COMPLETO E INFORMA-
ÇÕES: Está à disposição dos interessados no horário de expediente da Prefeitura, no endereço eletrônico; 
www.ararangua.sc.gov.br, e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala do Departamento de 
Licitações da Prefeitura. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 0XX48 3521-0929 ou pelo 
e-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br .

Araranguá, SC, 24 de Março de 2022.
Cesar Antônio Cesa - Prefeito

Liliane Silva de Souza - Pregoeira

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº. 56/2022 

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente objetivando a execução de serviços, com fornecimento 
de materiais necessários a pavimentação com bloco de concreto sextavado na Rodovia ARA 230 (Valdemar 
Nestor Inácio) – Lagoa da Serra - Araranguá – SC. MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor Preço 
Global. ENTREGA DE ENVELOPES: Até às 10h45min; do dia 11 de Abril de 2022, no Serviço de Protocolo 
Geral da Prefeitura, sito à Rua Dr. Virgulino de Queiroz, 200, centro. ABERTURA DE ENVELOPES: As 
11h00min do dia 11 de Abril de 2022, na sala de reuniões do Departamento de Licitações. EDITAL COM-
PLETO: Deverá ser retirado no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Araranguá – Rua 
Dr. Virgulino de Queiroz, 200 – Centro - Araranguá, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente na 
Prefeitura, munido de pendrive ou CD ou no site: www.ararangua.sc.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas pelo telefone 48 3521.0910 ou 48 35210929. Base Legal: Lei Federal nº.  8.666, de 21 de Junho 
de 1993 suas alterações e demais legislações aplicáveis.

Araranguá, SC, 24 de Março de 2022.
Cesar Antonio Cesa
Prefeito Municipal


