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Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 24 de maio de 2021, às 16:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 79/2021, destinada a “Locação de equipamentos
e estruturas para realização de eventos oficiais do município, incluindo montagem e
desmontagem”. Protocolo até às 15:50 horas do dia 24 de maio de 2021. Edital e esclarecimentos
poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo
fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 11 de maio de 2021.
Isabel Cristina Trierveiler Machado - Diretora de Comunicação Social

Polvo a
Lagareiro da
Taberna Ibérica,
de Florianópolis,
é uma das
opções especiais
de pratos
preparados
para o festival

Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 24 de maio de 2021, às 14:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 85/2021-SRP, destinada a “Aquisição de caixas
d’água”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 24 de maio de 2021. Edital e esclarecimentos poderão ser
obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 –
3321-8456. Chapecó, 11 de maio de 2021.
Jonas Bringhenti - Diretor de Agricultura
Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 27 de maio de 2021, às 14:00 horas realizará
licitação na modalidade Tomada de Preços para obras e serviços de engenharia Nº 86/2021,
destinada a “Pavimentação com pedras irregulares do acesso à Comunidade São José do
Capinzal - Etapas I e II”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 27 de maio de 2021. Edital e esclarecimentos
poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo
fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 11 de maio de 2021.
Valmor Junior Scolari - Secretario de Desenvolvimento Urbano

CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2021 - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADEQUAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DE SERRALHERIA.
Local/Data: Avenida Hermann August Lepper, 1.100, Joinville/SC – protocolo dos envelopes de
Habilitação e Proposta Comercial até às 14h do dia 31/05/2021. Os interessados não cadastrados
deverão protocolar os envelopes de Habilitação até às 18h do dia 27/05/2021. Sessão pública de
abertura no dia 31/05/2020, às 14h10min.
Edital/Informações: site www.cvj.sc.gov.br, pelo e-mail licita@cvj.sc.gov.br ou na Divisão de Compras e
Licitações no endereço acima das 13h às 19h - telefone (47) 2101-3290
Código de registro no TCE/SC: A8E88000BF4E09337E9E577B60E834C0DA2B6722
Joinville, 12 de maio de 2021.
Maurício Fernando Peixer
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville/SC

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Edital de Convocação de Assembleia Geral
O Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis convoca os empresários do
setor para Assembleia Geral a fim de tratar a seguinte ordem do dia:
1) Apresentação Ações Iniciais Gestão 2020-2022;
2) Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022;
3) Aprovação de Contas;
4) Assuntos Gerais.
Data: 20/05/2021 (quinta-feira) Hora: 17:30h em primeira convocação caso tenha atingido o quórum legal ou
em segunda chamada às 17:40 com qualquer dos presentes. Transmissão: online, através da plataforma
GoogleMeet. Presencial: Sede Sinduscon conforme lista. Proibida a entrada sem confirmação antecipada,
conforme orientações sanitárias de combate a covid-19. Para cadastro de participação presencial e/ou
recebimento do link para participação on line, encaminhar e-mail para: sinduscon@sinduscon-fpolis.org.br
Florianópolis, 10 de maio de 2021.
Marco Aurélio Alberton
Presidente

OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - CNPJ: 83.802.215/0001-53 - NIRE: 42300028649
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 dias de março de 2021, às 11:00 horas,
na sede da empresa, na Avenida Ivo Luchi, nº 68, Distrito Industrial, Jardim Eldorado, Município de Palhoça – SC, CEP 88133510. PRESENÇA: Presentes na assembleia a totalidade dos acionistas, os senhores Cesar Augusto Olsen, brasileiro, divorciado,
empresário, portador da carteira de identidade nº 1/R 234.368, expedida pela SSI, SC, inscrito no CPF sob nº 218.034.559-34,
domiciliado na Avenida Ivo Luchi, nº 68, Distrito Industrial, Jardim Eldorado, Município de Palhoça, SC, CEP 88133-510; e,
Elisa Freitas Olsen, brasileira, solteira, natural de Florianópolis, SC, nascida em 11/09/1994, empresária, portadora da carteira
de identidade nº 5.898.448, expedida pela SSP, SC, inscrita no CPF sob nº 073.743.179-21, residente na Rua Wilson Luz, nº 110,
ap. 103, Coqueiros, Município de Florianópolis, SC, CEP 88080-085. MESA DIRETORA: CESAR AUGUSTO OLSEN –
Presidente, e, ELISA FREITAS OLSEN – Secretária. CONVOCAÇÃO: pessoalmente, no dia 01 de março de 2021. ORDEM
DO DIA: a- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020. DELIBERAÇÕES: As deliberações foram tomadas por unanimidade dos votos: a- Foi
aprovado o Relatório Anual da Administração e suas contas constantes do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras,
publicados no Jornal ND, do dia 11/03/2021, folha 14, e no Diário Oficial do Estado De Santa Catarina, nº 21.476, do dia
11/03/2021, folhas 100 e 101, que refletem as contas do patrimônio líquido, o resultado do exercício, os fluxos de caixas, tudo
relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b- Foi apurado um lucro no exercício de R$ 12.525.127,34,
destinado à constituição de reserva legal e ao crédito de dividendos aos acionistas. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, lida a ata, a mesma foi aprovada e, por todos, assinada. Palhoça – SC, 17 de
março de 2021. CESAR AUGUSTO OLSEN – Presidente. ELISA FREITAS OLSEN – Secretária. ACIONISTAS: CESAR
AUGUSTO OLSEN - Diretor-Presidente. ELISA FREITAS OLSEN - Vice-Presidente. Registrada na JUCESC em 04/05/2021,
arquivamento 20219165254, NIRE 42300028649.

Brasil Sabor inicia amanhã
em 60 restaurantes de SC
Festival gastronômico deste ano tem descontos até 10 de junho
O festival gastronômico
Brasil Sabor começa amanhã
em 60 restaurantes de Santa
Catarina. Pratos com descontos de até 50%, preparados
especialmente para o festival, podem ser encontrados
em 60 estabelecimentos do
Estado. A lista está no site
www.brasilsabor.com.br.
As cidades participantes
da edição deste ano do Brasil Sabor são Florianópolis,
Balneário Camboriú, Itapema,
São José, Palhoça, Navegantes, Urubici, Bombinhas,
Chapecó e Jaraguá do Sul.
Tradicional nesta época do
ano, o Brasil Sabor procura valorizar a gastronomia

local, com novas receitas
e técnicas de preparo.
“Além disso, todas as
segundas, terças e quartas-feiras, às 18h30, chefs
inscritos prepararão as
receitas ao vivo, podendo
ser acompanhados no instagram da Abrasel, @abraselsantacatatina. E teremos o
sorteio de um participante,
com acompanhante, para
assistir de forma presencial
o preparo dos pratos, com
direito a degustação”, afirma
Raphael Dabdab, presidente da entidade no Estado.
Nesta edição o evento é
híbrido, com pratos servidos
nos restaurantes e também

no modelo delivery ou pra
levar (take away). Além da
valorização à pluralidade
gastronômica local, o festival
também se consolida como
um momento oportuno para
divulgação das casas participantes, que aproveitam não
só para atrair e fidelizar a
clientela, mas também para
ouvir a opinião do público e
divulgar ações e boas práticas.
Os clientes também poderão
participar de um concurso,
dando nota para os pratos.
Serão eleitos dois vencedores: categorias Brasil Sabor
no Restaurante e Brasil Sabor
na Sua Casa, que ganharão prêmios especiais.

Terceira temporada

Inscrições para o Top Chef estão abertas
EDITAL DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA
A COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL DA 10ª REGIÃO - CREFITO-10, devidamente constituída
conforme a Portaria nº 374, de 22 de março de 2021, torna público o pedido de
inscrição da Chapa nº 01 - “AVANÇAR E FORTALECER”, composta pelos seguintes
profissionais candidatos a Conselheiros Efetivos e Suplentes, respectivamente:
Adriana Slongo, CREFITO-10, n° 54.684-F; André Cruz, CREFITO-10, n° 113.258-F;
Georgia de Souza Lopes Rafaeli, CREFITO-10, n° 9.687-TO; Issislan Rossano Kuhn,
CREFITO-10, n° 77.084-F; Juliano Tibola, CREFITO-10, n° 31.329-F; Katiane Kazuza
Gneipel Krause, CREFITO-10, n° 12.810-TO; Rafael Ferreira Borges, CREFITO-10,
n° 12.205-TO; Sandroval Francisco Torres, CREFITO-10, n° 16.867-F; Wagner
Cruz Haun, CREFITO-10, n° 161.960-F; Eduardo Stefano Benedet, CREFITO-10,
n° 117.517-F; Gisele do Amaral Lima, CREFITO-10, n° 11.277-TO; Gizela Leite,
CREFITO-10, n° 4.424-TO; Gregório Francisco Ferreira Neto, CREFITO-10,
n° 110.466-F; Lauro Schlichting Junior, CREFITO-10, n° 16.725-F; Leandro Soares
Terra de Oliveira, CREFITO-10, n° 63.659-F; Lisiane Fabris, CREFITO-10, n° 21.045F; Luíza Martins Faria, CREFITO-10, n° 112.235-F; Maristela Vieira, CREFITO-10,
n° 9.631-TO. Na forma do artigo 12 da Resolução-COFFITO n° 519/2020, qualquer
interessado poderá impugnar a inscrição no prazo de três dias úteis a contar da
publicação do presente edital.
Dra. Larissa Taborda da Silva
Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-10

A disputa mais acirrada
do universo da gastronomia
na televisão está à procura
de chefes que não medirão
esforços para se tornar o mais
novo Top Chef do Brasil.
As inscrições para a terceira
temporada do reality show
Top Chef, que deve estrear
em setembro na Record TV,
já estão abertas e podem ser
realizadas por meio do portal
www.r7.com/topchef. No
site, o candidato deve colocar

os dados pessoais e responder a perguntas, como se já
participou de outro reality,
relação com a gastronomia,
o que mais gosta de cozinhar e chefs que admira.
O programa, comandado por Felipe Bronze, reúne
chefes profissionais que,
além de serem desafiados
em provas na cozinha que os
tiram da zona de conforto,
precisam lidar com a pressão
do confinamento. Ao lon-

go da competição, todos os
participantes moram juntos em uma mesma casa.
A chefe Luciana Berry, 40,
foi a grande vencedora da segunda temporada do Top Chef
Brasil, em 2020. A cozinheira
foi escolhida pelo apresentador Felipe Bronze e pelos
jurados Emmanuel Bassoleil
e Ailin Aleixo como a melhor
da competição, superando
César Scolari e Lara Carolina
na final do reality culinário.

