
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO APÓS RECURSOS/IMPUGNAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/SAMAE/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/SAMAE/2019

Ao décimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às doze horas e trinta minutos, na sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Tijucas - SC, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 
Portaria nº 007/2019 de 07/01/2019, para julgar a Documentação do Processo Licitatório nº 021/SAMAE/2019 
Tomada de Preço nº 001/SAMAE/19, para a Prestação de serviços para confeccionar Estação de Tratamento 
de Água - ETA – do tipo convencional em aço carbono SAC 350 com vazão de 60lts (sessenta litros por 
segundo); com (floculador/decantador/filtração); calha parshall; sitema de desinfeccção; painel elétrico; 
projeto básico para o SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do município de Tijucas/
SC, de acordo com as especificações do Anexo I, Anexo II e Termo de Referência, incluindo montagem, 
instalação e pré-operação, conforme condições estipuladas neste Edital, nos seus anexos e no contrato, 
cujos termos, igualmente, o integram. Após as análises dos recursos e impugnações da comissão 
permanente, fica mantida inabilitada a recorrente ACETECNO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Fica designado para abertura da Proposta no dia 21/06/2019, 09h00.  Tijucas, 
SC, 18 de junho de 2019. Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados 
no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/SAMAE/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/SAMAE/2019
EXTRATO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO C/C ABERTURA DE PRAZO DE CONTRARRAZÕES.

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, pessoa jurídica de direito interno, com 
sede administrativa à Rua Santa Catarina, nº 47, Centro, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina, inscrita 
sob o CNPJ 02.396.675/0001-27 e a CPL, nomeada pela portaria nº 007/2019, TORNA PÚBLICO:
No Processo Licitatório nº 026/SAMAE/2019 - Tomada de Preço nº 002/SAMAE/19, para A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS CIVIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
POÇOS DE VISITA TIPO TIL RADIAL POR POÇOS DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO PARA 
REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO, Quanto à análise técnica, a empresa ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA EIRELI ME, 
não atingiu a capacidade técnica necessária por não apresentar o item 7.5.3 do edital relacionado ao serviço, 
sendo assim considerada inabilitada. A empresa N A J EMPREITEIRA LTDA, atendeu os requisitos de acervo e 
qualificação técnica, ficando assim habilitada. Quanta análise contábil, todas as empresas participantes atingiram os 
índices do item 7.3 do referido edital. Ato contínuo, a licitante ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA EIRELI ME 
apresentou recurso, no prazo de 5 (cinco) dias de acordo com o artigo 109, I, da Lei 8.666/93, sendo o mesmo 
encaminhado às demais empresas. Desta forma, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação 
de contrarrazões, conforme artigo 109,§3 da Lei nº 8.666/93
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito 
a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

Comissão Permanente de Licitação

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 78/19
Objeto: registro de preço para aquisição de bebidas diversas para as unidades do Sesc/SC 
em Lages, Urubici e São Joaquim.
Entrega das propostas: até as 8h do dia 5/7/2019

Modalidade: Pregão eletrônico nº 79/19
Objeto: registro de preço para aquisição de bebidas para as unidades Sesc /SC em 
Xanxerê, São Miguel do Oeste e Concórdia.
Entrega das propostas: até as 8h do dia 9/7/2019

Modalidade: Pregão eletrônico nº 80/19
Objeto: registro de preço para aquisição de bebidas para as unidades Sesc /SC em 
Brusque, Jaraguá do Sul, Laguna, Tubarão, Itajaí, Blumenau, Joinville, Florianópolis, 
Palhoça e Balneário Camboriú.
Entrega das propostas: até as 13h do dia 5/7/2019

RETIFICATIVO
Modalidade: Concorrência nº 18/19
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de 
materiais do Sesc/SC.
Prorrogação da entrega das propostas: até as 10h do dia 8/7/2019

PUBLICAÇÃO LEGAL

NOTÍCIAS DO DIA
FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2019 7 CIDADE

Com liberação da terceira pista nos dois sentidos da rodovia, Dnit e PRF irão 
avaliar em período experimental o acesso exclusivo de ônibus e caminhões

Testes na Via Expressa
O ministro da Infraes-

trutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, acom-

panhou na manhã de ontem 
a liberação do trânsito na 
terceira pista da Via Expres-
sa (BR-282), em Florianópo-
lis. Segundo o ministro, “essa 
é uma obra importante de 
acesso à Ilha e que, em face 
da restrição de recursos, usa-
mos a criatividade e fizemos 
uma terceira faixa”. “Isso vai 
ser suficiente nesse primeiro 
momento para dar um alívio 
ao tráfego”, disse.

De acordo com Freitas, por 
enquanto as faixas estão li-
beradas para todos, mas deve 
ser feito um teste nos horá-
rios iniciais da manhã para o 
acesso exclusivo de ônibus e 
caminhões. “Devemos ter um 
período experimental para ver 
se isso dá certo e melhora a 
mobilidade”, afirmou.

Na avaliação do governa-
dor Carlos Moisés, a obra é 
importante para a mobilidade 
da Grande Florianópolis e via-
biliza ainda mais o projeto da 
Suderf (Superintendência de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Grande Flo-
rianópolis) de interligação do 
transporte coletivo. “Estamos 
trabalhando para sensibilizar 
os nove municípios da região 
a se unir a esse projeto. Com 
a terceira faixa e o acesso ex-
clusivo a ônibus, podemos 
potencializar os efeitos e me-
lhorar a mobilidade urbana na 
Grande Florianópolis”, disse.

Para o superintendente 

do Dnit (Departamento Na-
cional de Infraestrutura em 
Transportes) em Santa Cata-
rina, Ronaldo Carioni Barbosa, 
não há como fugir da entrada 
de ônibus em Florianópolis. 
“Além disso, muitos veículos 
pesados de transporte de car-
gas ficam retidos na Via Ex-
pressa no começo da manhã, 
então achamos que liberar 
uma faixa exclusiva para ôni-
bus e caminhões vai melhorar 
ainda mais o acesso de todos 
os veículos à Ilha de Santa Ca-
tarina”, afirmou.

Barbosa deve se reunir 
com o superintendente da 
PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) em Santa Catarina, Jean 
Coelho, hoje, para traçar um 
planejamento da faixa exclu-
siva. “Queremos começar no 
início do mês que vem, se for 
possível, de acordo com a dis-
ponibilidade da PRF”, disse.

OBITUÁRIO
 SEVERINO FERNANDES 

DA SILVA, 76 anos, morreu 
no Cepon. Sepultado 
no cemitério do Passa 
Vinte, em Palhoça.

 MARIA SANTA LUIZ, 87 
anos, morreu no Hospital 
de Caridade. Sepultada no 
cemitério do Itacorubi. 

 JOÃO CARLOS DE 
SOUZA, 54 anos, morreu 
no Hospital Regional de 
São José. Sepultado no 
cemitério de Coqueiros. 

 IRACIR SATONINA DA 
SILVA, 65 anos, morreu 
em casa. Sepultada 
em Foz do Iguaçu.

 HELENA KUSE, 79 
anos, morreu no Cepon. 
Cremada em Palhoça.

 JOÃO JOSÉ 
GONÇALVEZ,74 anos, 
morreu no Hospital de 
Caridade. Sepultado no 
cemitério Jardim da Paz.

Testes com pistas exclusivas 
para veículos pesados devem 
começar em julho

FLÁVIO TIN/ND


