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EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Autos n° CGE 459/2021)
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo de
Responsabilização, designada pela Portaria CGE nº 013, de
26/05/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.530, de
27/05/2021, considerada a retificação constante do Diário Oficial do
Estado n° 21.531, de 28/05/2021, e a Portaria CGE n° 21, de
26/08/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.594, de
27/08/2021, do Senhor Controlador-Geral do Estado de Santa
Catarina, considerando que o Ofício CGE n° 0218/2022 enviado
pelos Correios com aviso de recebimento não foi recebido pela
destinatária, segundo informação constante do rastreamento de
objetos dos Correios, e que há possiblidade de desconsideração da
personalidade jurídica, INTIMA a senhora Rosemary Neves de
Araújo, titular da empresa Veigamed Material Médico e Hospitalar
Eireli, inscrita no CNPJ nº 02.482.618/0001-60, domiciliada na Rua
Antônio Félix, 679 – Nossa Senhora de Fátima – Nilópolis/RJ –
CEP 26.520-631, acerca da possibilidade de apresentação de
manifestações em relação ao conteúdo do Termo de Indiciação. O
prazo para a apresentação de tais manifestações é de 30 (trinta)
dias contados da publicação deste Edital. A Comissão do Processo
Administrativo de Responsabilização funciona na CorregedoriaGeral do Estado, subordinada à Controladoria-Geral do Estado,
localizada no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa
Catarina, situado na Rodovia SC 401 - km 5 - nº 4.600 - Bloco 3 –
88.032-000 – Florianópolis/SC, telefone n° (48) 3664-5376, e-mail
cgesc@cge.sc.gov.br, local para vista dos autos e onde podem ser
protocolizadas petições e documentos de interesse da pessoa física
e, ou, jurídica. Florianópolis, 30 de março de 2022.

1286

Assinaturas do documento

Código para verificação: 1X5BY7U5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VALDOR ÂNGELO MONTAGNA (CPF: 551.XXX.279-XX) em 30/03/2022 às 15:25:46
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:13:02 e válido até 13/07/2118 - 15:13:02.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/Q0dFXzE4MTM5XzAwMDAwNDU5XzQ3MF8yMDIxXzFYNUJZN1U1 ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CGE 00000459/2021
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

e o código 1X5BY7U5

