9 DE FEVEREIRO DE 2022
SINPROESC

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES NO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSEMBLEIA GERAL - ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO
Serão realizadas eleições na forma do Capitulo I do Regulamento Eleitoral, nos dias 29 e 30 de março de 2022,
das 8h às 18h, na sede da entidade sito à Rua Cardeal Câmara, nº 146 - 88110-070 – Barreiros – São José/SC,
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes Efetivos e Suplentes, devendo o
registro de chapas ser apresentado na secretaria do sindicato, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, no
prazo de 5(cinco) dias a contar da publicação deste Aviso. O edital de publicação das eleições encontra-se
afixado na sede desta entidade, nas delegacias sindicais e nos murais dos estabelecimentos de ensino.
São José, 09 de fevereiro de 2022.
Prof. Carlos Magno da Silva Bernardo
Presidente
EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 03/03/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 07/03/2022 Às 15h.

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12,
promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra
citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados somente na
modalidade online. Localização do imóvel: ITAPEMA - SC. BAIRRO MORRETES. Rua 424,
n°353. Apto n° 602(9°Pav) do Ed. Resd. Vitality, c/ direito ao uso de 01 vaga de garagem n° 18. Área
Priv 93,00m²(Ap) e 22,75m²(vaga). Matrs. 52.010 e 52.034 do RI Local. Obs:. Ocupado. (AF). 1º
Leilão: 03/03/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 489.692,71 e 2º Leilão: 07/03/2022, às 15h.
Lance mínimo: R$ 333.706,01 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de
pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá
efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O
Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de
interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído
pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda
dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 558/SMA/DSLC/2021
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que o edital de Pregão Eletrônico RP nº 558/SMA/DSLC/2021, que tem
por objeto a “aquisição de pneus novos e câmara de ar para serem utilizados na frota
da Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Florianópolis/
SC”, sofreu retificação. O novo limite para cadastro de propostas será às 13h30min do
dia 22/02/2022. A sessão ocorrerá no mesmo dia, após o termino do prazo de inserção
de propostas. O novo edital se encontra disponível no endereço eletrônico: http://wbc.
pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
Valor do anuncio R$ 669,10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria Executiva da APROCAM – Associação dos Proprietários de Caminhão de Orleans,
representado pelo seu Presidente, na forma do artigo 13, § 1º, 14 e 15 do Estatuto Social da
Associação, convoca os Senhores Associados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária,
que realizar-se-á em sua sede, localizada na Rua Miguel Couto, nº 40, bairro Conde D’eu,
CEP 88870-000, município de Orleans – Estado de Santa Catarina, às 18h 00min do dia 08
de março de 2022, em primeira convocação com número nunca inferior a metade mais um
da soma dos sócios, e às 18h 30min, com qualquer número de sócios presentes, a fim de
discutirem e deliberarem sobre a seguinte - ORDEM DO DIA:
a) Prestação de contas 2021; e
b) Assuntos de interesse geral.
Orleans/SC, 08 de fevereiro de 2022.
CELSO MARCOS CROCETA BATISTA
Presidente

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Educação
AVISO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 622/SMA/DSLC/2021
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de
Preços, tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa para execução da reforma e ampliação do EBM Alfredo Rohr - Córrego Grande - Florianópolis/
SC. O limite para a entrega dos envelopes será até às 15h20min do dia 28/02/2022.
A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 15h30min, na Secretaria
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua
Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/
SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.
Valor do Anuncio R$ 802,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO AO EDITAL TP. 018/PMI/2022
O Município de Içara/SC, torna público que o Pregão Presencial N°. 126/PMI/2021, que tem como objeto:
construção das bases da usina de asfalto, balança e tanques, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma
físico-financeiro e planilhas orçamentárias em anexo, mediante as especificações e condições previstas neste Edital
e nos termos da minuta contratual que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste edital. Fica
retificado o item 3.1.3. habilitação técnica conforme abaixo:
ONDE SE LÊ: 3.1.3.2. Atestado(s) ou certidão (ões) de serviços de fabricação com fornecimento de materiais
e montagem de estrutura pré-moldada em concreto armado e cobertura em aço de um ginásio poliesportivo e
salas de aula de oficinas, ou serviços de características semelhantes aos do objeto desta licitação fornecidos em
nome da licitante, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA/CAU,
que comprove ter executados de modo satisfatório;
LEIA-SE: 3.1.3.2. Atestado(s) ou certidão (ões) de serviços de obras ou serviços similares, com o objeto desta
licitação, fornecidos em nome da licitante, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificado(s) pelo CREA/CAU, que comprove ter executados de modo satisfatório;
Diante disso fica prorrogado a data do presente certame para dia 24/02/2022 com abertura prevista para às 14:00h
e protocolo até as 13:45min.
Içara/SC, 08 de fevereiro de 2022.
Bruna Cardoso Honorato
Presidente Comissão de Licitação

DIÁRIO CATARINENSE
Municipio de Anchieta

Tomada de Preços nº 003/2022. O Prefeito Municipal de
Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna público, de acordo com as Leis 8.666/93, 8.883/94 e posteriores alterações,
que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços
–Tipo Menor Preço Global Por Item,para: Contratação de
empresa de engenharia, visando a prestação de serviços para
a elaboração de Projetos Diversos para a Administração Pública Municipal, em conformidade com o Termo de Referência do Edital. Pagos com Recursos Salário Educação e Próprios/Superávit.A documentação para habilitação e propostas
será recebida na Sala de Licitações até às 08:00 horas do dia
03/03/2022. Informações fone (0xx49)3653-3200. Os interessados poderão adquirir cópia integral do Edital no Setor
de licitações, na Av. Anchieta, 838, em Anchieta, horário das
07:30hrs às 11:30hrs e das 13:00hrs às 17:00hrsde Segunda à
Sexta – Feira, ou pelo site: www.anchieta.sc.gov.br. Anchieta,
08 de fevereirode 2022. IVAN JOSÉ CANCI - Prefeito.

PARA
ANUNCIAR
LIGUE
(48) 3216-3812
(48) 3216-3216
Whats:
(48) 99625-3677

03
Declaração de Fiel Depositário. Eu, Jefferson Bernardes Cruz, brasileiro, natural da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
nascido em 03/12/1975, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4.312.1420 – SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 037.440.377-54, residente e domiciliado na Rua Jose Gall, nº 988, Casa 20, Bairro Ressacada, na
Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88.307-100, sem registrar qualquer antecedente criminal ou tendo contra mim qualquer
ação de natureza falimentar, conforme certidões extraídas das Varas Criminais da Comarca de Itajaí – SC, já de conhecimento da Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina, na condição de administrador do Armazém Geral da Empresa Tac Armazéns Ltda., com
sua sede localizada à Rua Prefeito Manoel Evaldo Muller, nº 2800, Bairro Volta Grande, na Cidade de Navegantes, Estado de Santa
Catarina, CEP 88.371-680, com objetivo social de armazéns gerais – emissão de warrant; depósito de mercadorias para terceiros e;
aluguel de imóveis próprios, inscrita no CNPJ sob o nº 44.824.314/0001-84, com seu contrato social registrado e arquivado na Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE nº 42206926736, em 11/01/2022, DECLARO-ME conhecedor dos termos dos
artigos 627 a 646 da Lei 10.604 (Código Civil Brasileiro), e das obrigações de encargo de fiel depositário, bem como de sanção imposta
pelo artigo 652 do mesmo diploma, estando desta forma apto ao exercício das atividades de administrador do ARMAZÉM GERAL,
como assevera a Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020. Ciente dos deveres e atribuições que o cargo a mim confere, firmo
a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Navegantes (SC), 03 de fevereiro de 2022. Jefferson Bernardes Cruz. Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina. Certifico o Registro em 04/02/2022 Data dos Efeitos 03/02/2022. Arquivamento 20226713601
Protocolo 226713601 de 04/02/2022 NIRE 42206926736. Nome da empresa TAC ARMAZENS LTDA. Este documento pode ser
verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx. Chancela 371483087615220. Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 04/02/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 05/2022 – PML
O MUNICÍPIO DE LAGUNA, de conformidade com que estabelece a lei 10.520/02
e alterações, torna público que fará realizar Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério menor preço por item para registro de preços para
contratação de empresa para o fornecimento e instalação de placas com o suporte para
os logradouros do município de Laguna, no dia 22 de Fevereiro de 2022 as 9:00 horas.
Informações e documentação encontram-se à disposição, conforme edital disponível
no portal www.laguna.sc.gov.br, ou solicitação ao e-mail pmlcompras34@gmail.com,
telefone (48) 3644.0832 ou na sede, sito à Av. Colombo Machado Salles – 145 – centro
- Laguna SC, das 13:00 às 19:00 horas.
Laguna, 08 de Fevereiro de 2022.
SAMIR AHMAD
PREFEITO MUNICIPAL

REVOGAÇÃO

Tomada de Preços JHL 0011/2021- Licitação 0087/2021
O Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna, torna público,
para conhecimento dos interessados, que o Edital da Tomada de Preços JHL 0011/2021, Licitação
0087/2021, tipo Menor Preço Global (Empreitada por Preço Unitário), que trata do objeto: contratação de empresa especializada para perfuração de poço artesiano no Distrito de Sede Belém
em Herval d’Oeste/SC, incluindo todas as despesas relativas à mão de obra e materiais necessários
para a execução do serviço, bem como procedimentos e documentações necessárias à obtenção das
autorizações prévias de perfuração junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável – SDS, conforme estabelecido pela Resolução nº 02/14 do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CERH, conforme Termo de Referência, foi revogado com fundamento no artigo 49
da lei 8.666/93. O Despacho de revogação encontra-se disponível no site: www.simae.sc.gov.br.
Maiores esclarecimentos serão prestados junto a Comissão Permanente de Licitações do Simae, no
e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br ou pelo telefone: (49) 3551-8200.
Joaçaba/SC, 07 de fevereiro de 2022.
Patrícia Callegari Warken – Diretora-Presidente

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Infraestrutura
AVISO DE RETOMADA DA CONCORRÊNCIA Nº 529/SMA/DSLC/2021 – A
Comissão Permanente de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia, no uso de
suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, a retomada do
processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução da pavimentação e qualificação de vias _ Trecho Rodovia Baldicero Filomeno
- Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até as 13h50min do dia
14/02/2022. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 14h, na Secretaria
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua
Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/
SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.
AVISO DE RETOMADA DA CONCORRÊNCIA Nº 380/SMA/DSLC/2021 – A
Comissão Permanente de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia, no uso de
suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, a retomada do
processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para execução
da restauração e adequação da Avenida Deputado Dionício Freitas - Carianos Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até as 15h20min do dia
14/02/2022. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 15h30min,
na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro,
Florianópolis/SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br
AVISO DE RETOMADA DA CONCORRÊNCIA Nº 601/SMA/DSLC/2021 – A
Comissão Permanente de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia, no uso de
suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, a retomada
do processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação e qualificação de vias - Rua Manuel Leôncio
de Souza Brito - Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até as
15h20min do dia 15/02/2022. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo
dia, às 15h30min, na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de
Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala
301, Centro, Florianópolis/SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br
AVISO DE RETOMADA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 608/SMA/DSLC/2021 – A
Comissão Permanente de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia, no uso de
suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, a retomada do
processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de restauração e adequação da Avenida dos Salmões - Jurerê - Florianópolis/
SC O limite para a entrega dos envelopes será até as 15h50min do dia 15/02/2022. A
reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 17h, na Secretaria Municipal
de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro
Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. O Edital
poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br
Valor do Anuncio R$ 2.408,76

