
Primeinvest empreendimentos imobiliários S/a - CNPJ 
09.408.965/0001-92 - NIRE 42300035734 - Dr. José Bonifácio 
Malburg, 425, 1 ° andar, Sala B, Centro, Itajaí/SC, CEP 88.301-
350. COnVOCaÇÃO - Convidamos os senhores acionistas para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social 
da empresa, no dia 19/08/2021, às 9 h, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1) Reversão da reserva de expansão; e 2) 
Distribuição de dividendos intermediários. Itajaí/SC, 10/08/2021. 
Djalma Lucio Rodrigues Vilela - diretor Presidente.

Cod. Mat.: 757241

CLÍniCa MÉDiCa PeteR Pan LtDa – CnPJ - 81.329.237/0001-
12 - niRe 42202439458  - eDitaL De COnVOCaÇÃO - Ficam 
convidados os senhores sócios para a Reunião Extraordinária de 
Sócios que realizar-se-á no dia 19 de agosto de 2021, às 19h00min 
em primeira chamada, e em segunda chamada às 19h30min, na 
Rua Pandiá Calógeras, nº 38, Bairro Jardim Blumenau, no muni-
cípio de Blumenau/SC – CEP 89010-350, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1) Proposição de alteração nº 14 do 
Contrato Social, em suas cláusulas 6ª, 8ª, 15, 17, 18, 19, 20, 21, e 
inclusão das cláusulas 22 e 23. Blumenau, 11 de agosto de 2021. 
a administração.

Cod. Mat.: 757352

tribunal de Contas de Santa Catarina
Data/ Hora: 11/08/2021 09: 13: 53
assunto: Edital Licitação - Pré-publicação
Código De Registro: 28301 B776433 d9 FA553 C516 C97 F02 
e52 C10 FA70
número de edital: dI 017/2021
Código da modalidade: 8 – dispensa de Licitação;
tipo de objeto: 7 – Contratação de Serviços; t
tipo de Licitação: 1 – Menor Preço;
tipo de Cotação: 3 – Preço Global
Descrição do Objeto: O presente processo administrativo visa 
a contratação emergencial dos serviços de monitoramento hidro 
meteorológico no Sapiens Parque S.A.
Valor total Previsto: R$ 43271,7
Data prevista para abertura da Licitação: 12/08/2021
nome do titular da unidade: Marcos Antônio Monteiro
CPF do titular da unidade: 107.315.819-54
e-mail do titular da unidade: marcos.monteiro@sapiensparque.
sc.gov.br
Data prevista para publicação: 11/08/2021
Convidados: 0
itens: 6
arquivos: 1

Cod. Mat.: 757727

atO De HOMOLOgaÇÃO e DeSPaCHO De aDJuDiCaÇÃO 
PL 046/2021

despacho do diretor Presidente:

Face ao constante dos autos, referente ao Processo Licitatório 
046/2021, referente à modalidade de Inexigibilidade, ratifico e ho-
mologo o procedimento licitatório, com fundamento no inciso VI 
do artigo 43 da Lei nº 8.666/93.
Registrado no tCe/SC com a chave: 474dd8B18dF7822CAC-
5C754AB37232F0AB1CF441
Adjudicando a empresa: Bentley Systems Brasil Ltda, para reno-
vação da licença connect do software WaterGEMS e subscrição 
de 12 meses para atualização  do mesmo, no valor global de R$ 
19.757,90 (Dezenove Mil e Setecentos e Cinquenta e Sete Mil e 
Noventa Reais).

Brusque, 12 de agosto de 2021.

Luciano Camargo
Diretor Presidente
SaMae – Brusque

Cod. Mat.: 757746

PROCeSSO SeLetiVO SiMPLiFiCaDO - Nº 65 / 2021 Cargo: 
Técnico de Suporte. Local de Trabalho: Hospital Florianópolis. 
acesse o edital completo no site www.imas.net.br

Cod. Mat.: 757776

PROCeSSO SeLetiVO SiMPLiFiCaDO - Nº 032 - 2021 Cargo: 
Diretor Técnico do Hospital. Local de Trabalho: Hospital Regional 
de Araranguá. acesse o edital completo no site www.imas.net.br

Cod. Mat.: 757778

COnSÓRCiO inteRFeDeRatiVO Santa CataRina - CinCa-
taRina
aViSO De LiCitaÇÃO
PRegÃO, na FORMa eLetRÔniCa nº 0046/2021
PROCeSSO aDMiniStRatiVO LiCitatÓRiO eLetRÔniCO 
“e-PaL” nº 12357/2021-e
RegiStRO De PReÇOS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, 
com fornecimento parcelado de Águas, para uso dos órgãos ou 
entidades dos entes da federação consorciados ou referendados 
ao Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCAtARINA, na 
condição de órgão participante desta licitação de acordo com os 
quantitativos estimados no Anexo V, durante o prazo de validade 
da ata de registro de preços. JuLgaMentO: Menor preço por 
IteM.  ReCeBiMentO DaS PROPOStaS: das 08:00 do dia 
12/08/2021 até às 09:00 horas do dia 25/08/2021. aBeRtuRa e 
JuLgaMentO DaS PROPOStaS: das 09:01 às 09:30 horas do 
dia 25/08/2021. inÍCiO Da SeSSÃO De DiSPuta De PReÇOS: 
às 09:31 horas do dia 25/08/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: 
horário de Brasília (DF). LOCAL: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Acesso Identificado. Informações na íntegra deste Edital 
no site: www.cincatarina.sc.gov.br. Florianópolis (SC), 11 de agosto 
de 2021. elói Rönnau – Diretor executivo do CinCataRina

Cod. Mat.: 757819

Cia. HeRing
CNPJ nº 78.876.950/0001-71  –  NIRe 42300020401
Companhia Aberta  –  Blumenau - Santa Catarina
edital de Convocação
assembleia geral extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Cia. Hering (“Com-
panhia” ou “Hering”) para se reunirem em Assembleia Geral Extra-
ordinária (“Assembleia”), no dia 14 de setembro de 2021, às 10:00 
horas, por meio exclusivamente digital, nos termos da instrução 
CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), conforme 
alterada, a fim de deliberarem sobre as matérias da Ordem do Dia 
a seguir. i. Considerações sobre as matérias objeto da Ordem 
do Dia: A Assembleia é convocada no contexto dos avisos de fato 
relevante divulgados pela Companhia (i) em 26 de abril de 2021, 
em conjunto com o Grupo de Moda Soma S.A. (“Soma”), por meio 
do qual foi divulgada a combinação de negócios entre Hering e 
Soma, formalizada naquela mesma data, mediante a celebração do 
Acordo de Associação e Outras Avenças e do Compromisso de Voto 
e Outras Avenças, e (ii) em 5 de julho de 2021, por meio do qual 
foi divulgada a celebração de aditivos ao Acordo de Associação e 
Outras Avenças e ao Compromisso de Voto e Outras Avenças, com 
o intuito de formalizar a estrutura para combinação de seus negócios 
(“Operação”). São sociedades envolvidas na Operação, além da 
Hering e da Soma, a Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de 
Roupas S.A., CNPJ nº 09.611.669/0001-34 (“Cidade Maravilhosa”) 
e a GMSH Participações S.A., CNPJ nº 42.542.199/0001-20 (“New-
Co”). A efetiva implementação da Operação está condicionada à 
satisfação das condições suspensivas indicadas no Protocolo e 
Justificação (conforme a seguir definido) (“Condições Suspensivas”), 
de modo que determinadas matérias da Ordem do Dia, relacionadas 
à Operação, se aprovadas pela Assembleia, terão sua eficácia 
condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das 
Condições Suspensivas. ii. Ordem do Dia: (i) aumentar o capital 
social, sem a emissão de novas ações, nos termos do artigo 169 
da Lei nº 6.404/76, mediante a capitalização das reservas de lucros 
retidos, legal e de subvenção para investimentos, cuja eficácia 
ficará condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso), 
das Condições Suspensivas; (ii) examinar, discutir e deliberar sobre 
o “Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão 
da Cia. Hering pela Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de 
Roupas S.A., seguida da Incorporação das Ações de emissão da 
Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A. pela 
gMSH Participações S.A., seguida da Incorporação da gMSH 
Participações S.A. pelo Grupo de Moda Soma S.A.” (“Protocolo e 
Justificação”), que contém todos os termos e condições da Opera-
ção, incluindo a incorporação da totalidade das ações de emissão 
da Hering pela Cidade Maravilhosa (“Incorporação das Ações da 
Hering”); (iii) examinar, discutir e deliberar sobre a Incorporação das 
Ações da Hering, no contexto da Operação; (iv) examinar, discutir 
e deliberar sobre a dispensa da eventual obrigação da Soma, da 
Cidade Maravilhosa e/ou da NewCo de realizar a oferta pública 
para aquisição de ações de emissão da Hering, nos termos dos 
Artigos 36 e 37 do estatuto social da Hering, em decorrência da 
Operação; (v) alterar o Artigo 5º do estatuto social, para refletir 
o aumento do capital social decorrente da aprovação do item “i” 
acima, bem como aprovar a consolidação do estatuto social; e 
(vi) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as 
providências necessárias para a implementação das deliberações 
que vierem a ser aprovadas na Assembleia, inclusive, mas não se 
limitando, à implementação da Incorporação de Ações da Hering e 
a consequente subscrição das novas ações a serem emitidas pela 
Cidade Maravilhosa em decorrência da Incorporação de Ações da 
Hering, bem como ratificar todos os atos já praticados. iii. infor-
mações gerais: A Assembleia Geral Extraordinária será realizada 

de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica 
ALFM Easy Voting (“Plataforma”), podendo os Senhores Acionistas 
participar e votar (i) por meio do sistema eletrônico disponibilizado 
pela Companhia; ou (ii) exercer o direito de voto mediante uso do 
Boletim de Voto à distância; em ambos os casos, nos termos da 
ICVM 481. Os acionistas ou procuradores que desejarem participar 
por meio da Plataforma deverão acessar o link https://plataforma.
alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JA-
gUx1hIBxb8DamBl+vZNPngTo7hUCYTDj6Ys1f6petpNJJXLG7yx e 
realizar o pré-cadastro, impreterivelmente, até às 10 horas do dia 
12 de setembro (inclusive), preenchendo todas as informações 
solicitadas e fornecendo todos os documentos indicados no Manual 
para Participação na Assembleia, disponibilizado pela Companhia 
juntamente com a Proposta da Administração. Os acionistas ou 
procuradores que não realizarem o pré-cadastro dentro prazo supra 
não poderão participar da Assembleia. Todos os documentos e 
informações relacionados à Assembleia encontram-se à disposição 
dos acionistas nos websites da Companhia (https://ri.ciahering.com.
br/), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto 
na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na ICVM 481. Para 
obter maiores informações sobre a participação na Assembleia, os 
acionistas podem analisar o Manual para Participação na Assem-
bleia divulgado no website da Companhia (https://ri.ciahering.com.
br/), ou entrar em contato com o Departamento de Relações com 
Investidores através do e-mail ri@ciahering.com.br ou do telefone 
(47) 33213387.
Blumenau, 12 de agosto de 2021.
Fabio Hering
Presidente do Conselho de administração

Cod. Mat.: 757858

eXtRatO De PuBLiCaÇÃO DaS CHaPaS RegiStRaDaS - 
CReF3/SC - eLeiÇÃO 2021
O Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Edu-
cação Física de Santa Catarina – CREF3/SC, em cumprimento ao 
art. 27 do Regimento Eleitoral (Resolução nº 0189/2021/CREF3/
SC), torna público que foram deferidos os pedidos de registro da 
Chapa nº 01, Nome Fantasia: Pela Voz de Todos: Juntos Podemos 
Mais e Chapa nº 02, Nome Fantasia: O nosso CReF pode mais. 
Informamos que a lista contendo os nomes dos 14 (catorze) inte-
grantes das chapas encontra-se disposta abaixo:
Chapa nº 01 – Membros Efetivos: Irineu Wolney Furtado, Denise 
C. Zanotti, Luciano O. da Silva, Kríscia G. F. Lemos, Joni M. de 
Farias, Karla Costa de Liz, Luiz Neri Pereira, Flamarion Dias, Jorge 
L. Velasquez, Jonas B. da Silva. Membros Suplentes: Miguel L. 
de Souza, Luis C. F. Cruz, Julio C. M. Franco, Marcelo P. Pereira.
Chapa nº 02 – Membros Efetivos: André Luiz Salvalaggio da Silva, 
Fernando Krelling, José Vlademir Rosa Coelho, Mirian Dolzan, 
Jeferson Ramos Batista, Paulo Rogério Maes Junior, Paulo Sérgio 
Cardoso da Silva, Selvino Anderson Junior, Sérgio Luis Schlem-
per, Simone de Carvalho Barreto. Membros Suplentes: Mauro Luiz 
Johann, Hortulano Belli, Josiane Freitas, Marcel Henrique Kodama 
Pertille Ramos.
Florianópolis, 11 de agosto de 2021.
Alexandre Beck Monguilhott - Presidente da Comissão Eleitoral.

Cod. Mat.: 757880

edItAL de CONVOCAÇÃO
O SitiCOM - Sindicato dos trabalhadores nas indústrias da 
Construção do Mobiliário e artefatos de Cimento de Florianó-
polis e Região, com base territorial em Florianópolis, São José, 
Palhoça, Biguaçu e Governador Celso Ramos, através de seu 
presidente, no uso de suas atribuições, convoca todos trabalhadores 
associados quites com suas obrigações, para uma assembléia geral 
ordinária, a realizar-se no dia 16 de Agosto de 2021 – Segunda 
feira, às 17h00min (dezessete horas), em primeira convocação, 
e em segunda convocação uma hora após ás 18h00min (Dezoito 
horas), com qualquer número de associados presentes, em sua 
sede social cito a Rua Salvador Di Bernardi 08–Campinas–São 
José/SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  A) 
Leitura, discussão e aprovação por escrutínio secreto do relatório 
da diretoria e balanço geral do ano de 2020; B) Leitura, discussão e 
aprovação por escrutínio secreto da proposta orçamentaria para o 
exercício de 2022. Adauri Aduce Pereira – Presidente. Florianópolis, 
10 de Agosto de 2021.

Cod. Mat.: 757911

extrato do termo de Compromisso n° 18/2021 – iMa Fricar 
industria e Comércio Ltda – epp, CNPJ: 83.162.685/0001-08, 
informa que celebrou Termo de Compromisso com o Instituto do 
Meio Ambiente – IMA, em 05 de maio de 2021, tendo por objeto 
melhoria na qualidade ambiental, com a conversão de parte da 
multa aplicada em a) Fazer cessar, corrigir e/ou recuperar o Dano 
Ambiental, conforme o caso, apresentando projeto a ser aprovado 
pelo IMA, caso necessário; b) Efetuar o pagamento da DARE no 
valor de 10% da multa fixada, com valores atualizados destinados 
ao FEPEMA, perfazendo R$ 360,00; c) Efetuar o depósito em conta 
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