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sexta-feira, 17 de setembro 2021

Publicação Legal

TRANFEERA PAGAMENTOS S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(POR MEIO ELETRÔNICO)
Ficam os Senhores Acionistas da TRANSFEERA PAGAMENTOS S.A., pessoa jurídica de direito privado,
com atual sede na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, à Rua São Paulo, nº 31 – Sala 09,
Bucarein, CEP 89202-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.084.098/0001-69, NIRE nº 42300052094
(“Companhia”), convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada
no dia 21 de setembro de 2021, às 17h00 (dezessete horas), em primeira convocação, ou na falta de quórum
necessário, em segunda chamada às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), única e EXCLUSIVAMENTE
POR MEIO ELETRÔNICO, através do sistema digital Zoom, para deliberarem remotamente sobre a seguinte
ordem do dia: a) Alteração da denominação social da Companhia para Transfeera Instituição de Pagamentos
S.A, reforma do artigo 1º do Estatuto Social; b) Alteração do endereço de sede da Companhia, reforma do
artigo 2º do Estatuto Social; c) Alteração da Cláusula de Representação da Companhia, reforma do artigo
22 do Estatuto Social; e Cumpre informar, ainda, que: (i) as orientações de acesso à AGE disponíveis no
endereço http://bit.ly/age_transfeera; (ii) a participação e voto na assembleia ocorrerá de forma remota; (iii)
caso o acionista opte por ser representado por procurador, é indispensável o instrumento de mandato, que
deverá ser enviado, com prazo de até 3 (três) dias úteis da AGE, ao e-mail informado no item “v” deste Edital;
(iv) para viabilizar a participação do acionista na AGE, deverá o mesmo antecipar o envio simples de cópia
da documentação que comprove a sua identidade, ao endereço de e-mail informado ao item “v” deste Edital;
(v) o endereço de e-mail para enviar documentos e efetuar solicitações que digam respeito a este
Edital é o seguinte: assembleia@transfeera.com; (vi) os acionistas serão comunicados em até 2 (dois) dias
úteis, do recebimento por e-mail da documentação pela Companhia, bem como confirmação da sua validade
ou eventuais alterações necessárias; (vii) a AGE será gravada. Joinville/SC.
Joinville-SC, 09 de setembro de 2021.
Guilherme Damian Verdasca
Diretor-Presidente
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL N.º 0166/21.
Objeto: Registro de preços de webcams visando suprir a necessidade de
comunicação remota de toda a Secretaria de Estado da Infraestrutura. Tipo: Menor
preço. Data de envio final das propostas: até às 14:15 horas do dia 29/09/2021.
Abertura: 29/09/2021, a partir das 14:30 horas. Local para obtenção do Edital: www.
portaldecompras.sc.gov.br, acesse “BUSCA DETALHADA EDITAIS” e cadastre seu
e-mail, ou no “site” sgpe.sea.sc.gov.br, acesse “CONSULTA DE PROCESSOS”.
Florianópolis-SC, 15 de setembro de 2021. Thiago Augusto Vieira. Secretario da SIE.
Aprovação GGG 2021AS010466

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2425/2021. Objeto: Aquisição de medicamentos para
atendimento de ordens judiciais para a Gerência de Bens Judiciais (GEJUD).
Abertura da sessão: 15/10/2021 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-
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Entrevista

Gabriel Medina, surfista

Mudanças,
polêmicas
e troféu
O surfista brasileiro Gabriel Medina ainda está
curtindo a conquista de seu terceiro título mundial de surfe. Da Califórnia, ele conversou com a
reportagem do Estadão e falou sobre o
ano de muito sucesso em cima da prancha e de grandes mudanças em sua vida.
Em 2021, Medina mudou de técnico, passou a viajar para as etapas com sua mulher, a modelo Yasmin Brunet, e teve seu nome envolvido em algumas
polêmicas. Ele lembra que realizou um sonho com
seu terceiro troféu e também reforça que está sendo
um período de grande aprendizado em sua vida.

Medina destacou a nova fase que
está passando na vida particular

se o Edital e canais para todas as comunicações (CIG) SES 2021AS010507.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2426/2021. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria
e cirurgia para a Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão:
14/10/2021 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais
para todas as comunicações (CIG) SES 2021AS010493.

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-SC torna público para
conhecimento dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas.
Os editais estão disponíveis na Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/
SC e nos endereços: www.sesc-sc.com.br (licitações) e www.licitacoes-e.com.br.
Modalidade: Pregão eletrônico nº 40/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de software no modelo SaaS
(software as a service), especializada em operação e agendamento de pacotes de
turismo para atender o Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até as 8h do dia 28/9/2021.
Modalidade: Pregão eletrônico nº 45/2021
Objeto: Contratação de empresa para sustentação, manutenção e melhoria dos
sistemas relacionados ao aplicativo do Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até as 8h do dia 27/9/2021.
Modalidade: Pregão eletrônico nº 47/2021
Objeto: Aquisição de freezer vertical para as unidades Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até as 8h do dia 30/9/2021.

Você sempre falou desse sonho de ser tricampeão
mundial, como dois de seus
ídolos, um o Ayrton Senna,
no esporte em geral, e outro
o Mick Fanning, no surfe. Foi
do jeito que você sonhava?
Foi além do que eu sonhava. Até pelo formato, do jeito
que aconteceu, porque tive de
enfrentar o Filipe em melhor
de três em uma final. Acho que
foi especial também pelo jeito
que surfei, pois consegui fazer
manobras que nunca tinha
feito numa final, dando “back
flip”, acertando os aéreos. Foi
um dia perfeito na verdade.
Realizei um sonho que parecia ser tão distante, mas se
tornou realidade. Foi irado.
Neste ano você passou por

muitas mudanças e até polêmicas. Olhando para trás,
como vê sua temporada?
Foi uma temporada de
grandes desafios, fui testado
várias vezes. É difícil passar
por essas situações de competição, viagens... Problemas
pessoais todo mundo tem. As
pessoas criam notícias, gostam de falar, então foi um ano
de responsabilidade e amadurecimento do meu lado.
Aprendi bastante e continuo
aprendendo. No meu dia a dia,
o que mais tento levar é fazer
o bem, tenho meu trabalho,
e procurei focar nisso e surfar mais, e deixar as pessoas
falarem. Estou fazendo o que
amo e estou fazendo bem, e
ontem (terça-feira) fui recompensado por isso. Fico feliz de
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EDITAL DE PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO – CREFITO-10
Atendendo à Resolução-COFFITO n° 519/2020, a Comissão Eleitoral do CREFITO-10,
representada por sua Presidente e nomeada por meio da Portaria nº 374, de 22 de
março de 2021, no exercício de suas atribuições, torna público o resultado provisório das
eleições do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região e
proclama eleita a Chapa nº 01 - “AVANÇAR E FORTALECER”, composta pelos seguintes
profissionais: Adriano 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° 21.045-F; Luíza
Martins Faria, CREFITO-10, n° 112.235-F; Maristela Vieira, CREFITO-10, n° 9.631-TO.
Dra. Larissa Taborda da Silva
Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-10

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
O Presidente do INSTITUTO A8 RACING, CNPJ 43.494.425/0001-07, convoca os associados para a
realização de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2021, às 19:00h
(dezenove horas), na Avenida Mauro Ramos, 755 - Centro - Florianópolis – SC - CEP: 88020-301, com
a presença de, no mínimo de 2/3 (dois terços) dos associados em primeira chamada e, em segunda
chamada, com qualquer número de associados, prevalecendo a decisão pela maioria simples dos votos,
conforme disposição estatutária, para tratar da seguinte pauta:
1) Primeira reforma Estatutária – apresentação, leitura e aprovação.
Florianópolis - SC, 16 de setembro de 2021

Alfredo Vieira Ibiapina Neto
Presidente

TRANSMISSORA SUL LITOR NEA DE ENERGIA S.A – TSLE.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 010/2021
A empresa, TRANSMISSORA SUL LITOR NEA DE ENERGIA S.A – TSLE, torna público que realizará
Procedimento Licitatório Eletrônico N° 010/2021 que tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa
para o fornecimento de 2 (dois) sistemas de tratamento de água para o resfriamento dos compensadores
síncronos na Subestação Marmeleiro 2, modalidade de empreitada global, conforme Anexo 01 –
Especificação Técnica. O Edital estará disponível no site da Transmissora Sul Litorânea de Energia
S.A - TSLE: www.tsle.com.br, no site de compras do Banco do Brasil: https://www.licitacoes-e.com.br
ou na sede da empresa no endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Pantanal, Florianópolis/
SC e poderá ser solicitado, a partir desta data através do e-mail: licitacoes@tsle.com.br. A proposta
poderá ser entregue a partir do dia 17/09/2021 às 10:00 no site http://www.licitacoes-e.com.br/aop/
index.jsp. A Sessão Pública será no dia 08/10/2021 às 10h http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.
Maiores informações pelo telefone (48)3231-7754, ou e-mail: licitacoes@tsle.com.br.
Ricardo Guimarães Moura - Diretor Administrativo Financeiro

ter vivido cada processo que
vivi. Estou aprendendo ainda
e resolvi assumir minhas responsabilidades. Tudo tem um
preço na vida. Estou feliz do
jeito que estou vivendo, quero
aprender mais e viver mais.
A questão da vacina contra
a Covid-19 gerou uma grande polêmica. Algumas pessoas
começaram a achar que você
era contra a vacina, mas você
disse que não era o caso.
Esse ano a gente não parou
quieto, viajamos o mundo
inteiro seguindo os protocolos
de distanciamento, a gente
estava sempre numa bolha
na praia e no hotel, a WSL fez
um ótimo trabalho inclusive, mas agora tenho tempo
para fazer as minhas coisas.
Foi a primeira vez que você
não tinha seus pais na areia
numa final, mas por outro lado
tinha a Yasmin, que é sua família nova que está construindo.
Como está sendo isso para você?
Sair da zona de conforto é
difícil para qualquer ser humano. Mas todo mundo passa
por esse processo. Para mim
parecia bem distante, até eu
assumir e seguir as minhas
coisas e fazer do meu jeito.
Sabia das responsabilidades,
que podia dar errado ou certo,
mas eu resolvi arriscar. Sempre fui motivado por desafios
e não iria ser diferente agora. E está sendo irado, tenho
aprendido pra caramba.

