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EDITAL DE PARCELAMENTO DE SOLO
VANESSA ZOLDAN, Oficial de Registro Substituta 
do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Bi-
guaçu, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, 
FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em 
cumprimento ao disposto no art. 18 da Lei n°6.766 de 
19 de dezembro de 1979, que se encontra em anda-
mento nesta Serventia, sob o protocolo n° 94.980, de 
09 de maio de 2019, o procedimento de desmembra-
mento do imóvel de propriedade de Walquiria Faria 
Vargas, inscrita no CPF/MF sob o n°691.575.619-15, 
e Pablo Faria Vargas, inscrito no CPF/MF sob o n° 
120.842.669-98, o qual é constituído por um terreno 
com área de 4.000,72m², situado na Rua Manoel 
Justino Simas, Servidão Bertoldo Silva e Servi-
dão Helio Wollinger, bairro Fundos, nesta Cidade 
e Comarca de Biguaçu/SC, com as demais carac-
terísticas constantes na matrícula sob n° 43.123 do 
Livro n° 02 deste Oficio, datada de 21 de dezembro 
de 2017. O referido desmembramento é composto 
por 05 (cinco) áreas distintas, sendo a primeira com 
1.644,89m2, a segunda com 362,35m2, a terceira 
com 364,47m2, a quarta com 367,65m2e a quinta 
com 1.261,36m2, conforme Certidão de Aprovação 
Municipal datada de 29/04/2019, planta, memoriál 
descritivo e ART do CREA n° 6186475-1. As impug-
nações daqueles que se julgarem prejudicados 
quanto ao desmembramento do referido imóvel 
deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 
(quinze) ias, contados a partir da data da última 
publicação na imprensa do presente edital. Findo o 
prazo e não havendo manifestação, será feito o regis-
tro, ficando os  documentos à disposição dos interes-
sados neste Ofício durante as horas regulamentares. 
Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu, Município 
e Comarca do mesmo nome, aos seis dias do mês de 
junho do ano de dois mil e dezenove (06/06/2019). 
Vanessa Zoldan - Oficial de Registro Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 332/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada na Locação de ônibus, micro-ônibus, van e 
ônibus urbano (leve), para atendimento das necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e 
Juventude, em eventos esportivos e culturais, por um período de 12 (doze) meses. Dia 04 de 
julho de 2019, às 14h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 528,00.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 910/SMA/DSLC/2018 – 
Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção preventiva, preditiva 
e corretiva das instalações prediais que compõem a Secretaria Municipal de Educação 
e centros de formação, com fornecimento de material e mão de obra. As unidades 
educativas estão divididas em lotes, por região. Todos os serviços serão executados com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. Dia 26 de junho de 2019, às 
10h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 146/2019 – Proc. Adm. 2323/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO 
SISTEMA VIÁRIO E ÁREAS DA DEFESA CIVIL E ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES. Data e 
período de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação: dia 26/06/2019 às 13h30min. 
Sessão de abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 26/06/2019 às 14h00min. 
Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de Licitações, 
3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0002 ou (48) 3381-0445.

PREGÃO PRESENCIAL 036/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 055/PMSJB/2019
CONCORRÊNCIA Nº 003/PMSJB/2019 

O Departamento de Licitações, obedecendo ao que preconiza a legislação em vigor, comunica que o Processo 
Licitatório 055/PMSJB/2019 – Concorrência 003/PMSJB/2019, tendo como objeto o registro de preços para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, tais como: 
projetos arquitetônicos e estruturais, projetos de contenção, macrodrenagem e infraestrutura; especificações técnicas, 
memoriais descritivos, memoriais de cálculo; orçamentos, cronogramas, entre outros, foi ANULADO, conforme 
o disposto no art. 49, da Lei 8.666/93 e justificativa fundamentada no processo.  Quaisquer dúvidas poderão ser 
esclarecidas junto ao Departamento de Licitação, através dos e-mails licita@sjbatista.sc.gov.br ou licita02@sjbatista.
sc.gov.br. São João Batista, 10 de junho de 2019. Juliano Grime – Diretor de Licitações e Contratos.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/FCTT/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/FCTT/2019
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas, 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 abertura das Propostas das empresas EMPREITEIRA KJ LTDA EPP, MULTISERV LTDA 
e MS PARSEVITT, do Processo Licitatório nº 003/FCTT/2019 Tomada de Preço nº 001/FCTT/19, para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO 
DE SERVIÇO PARA REFORMA E PINTURA DO CASARÃO GALLOTTI, DA FUNDAÇÃO CULTURAL E 
TRADIÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC. A empresa EMPREITEIRA KJ LTDA EPP apresentou o valor 
global de R$ 61.607,96 (Sessenta e um mil seiscentos e sete reais e noventa e seis centavos, a empresa 
MULTISERV LTDA apresentou o valor global de R$ 66.940,15 (Sessenta e seis mil, novecentos e quarenta 
reais e quinze centavos e a empresa MS PARSEVITT o valor global de R$ 65.107,89 (Sessenta e cinco mil, 
cento e sete reais e oitenta e nove centavos).   Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso, conforme artigo 109, inciso I “a” da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL 
encerra a sessão. Publique-se para os fins e efeitos legais. Tijucas, 11 de junho de 2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/PMT/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/PMT/2019
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às onze horas, 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 093/PMT/2019 Tomada de 
Preço nº 010/PMT/19, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA DO PRÉDIO DO 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO “PROFESSOR MANOEL DOS ANJOS” DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. Foram observados os devidos procedimentos de publicidade e legalidade, o qual encontra-se 
o edital disponível no site do município www.tijucas.sc.gov.br - licitações no momento da abertura desta sessão. 
De acordo com a análise técnica e contábil a empresa MAV DOS PRAZERES & CIA LTDA, foi habilitada, sendo 
que a mesma não apresentou os itens 7.2.6, 7.4.6, 7.4.6.3 e 11 solicitados no edital, restando esta inabilitada. 
Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme artigo 109, inciso I “a” da 
Lei 8.666/93. Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL encerra a sessão. Publique-se para os fins e 
efeitos legais. Tijucas, 11 de junho de 2019.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/PMT/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 011/PMT/2019 - ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO 

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às oito horas, 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 abrir e examinar a Documentação do Processo Licitatório nº 095/PMT/2019 
Tomada de Preço nº 011/PMT/19, para a Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de 
Materiais e Execução de Serviço para Reforma do Terminal Rodoviário Miguel Vieira de Brito, conforme 
especificações em anexo, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico – 
Financeiro, da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, do Município de Tijucas 
– SC. Verificou-se que protocolou os envelopes da Documentação e Proposta as empresas EMPREITEIRA 
K J LTDA - EPP, representado neste ato pelo Sr. JONATHAN SOUTHIER GARCIA, CLARAIZA LTDA - ME, 
representado neste ato pelo Sr. LUIZ HENRIQUE CARDOSO, M. A. V. DOS PRAZERES & CIA LTDA, neste 
ato não havia representante, BIANCA JANAINA DE ABREU EIRELI ME, neste ato não havia representante, 
ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA, representado neste ato pelo Sr. HEDER MARCELINO. Embora 
observados os devidos procedimentos de publicidade e legalidade, o qual encontra-se o edital disponível no site 
do município www.tijucas.sc.gov.br - licitações no momento da abertura desta sessão. Após rubrica e análise 
criteriosa por todos os presentes e os representantes legais das empresas participantes sobre as documentações, 
a empresa M. A. V. DOS PRAZERES & CIA LTDA não apresentou os itens 7.2.6, 7.3.1, item 11 e o item 7.4.6 
exigidos no referido edital. A empresa BIANCA JANAINA DE ABREU EIRELI ME não apresentou o item 
11, item 7.4.6 e o item 7.2.2 exigido no edital sem autenticação. A empresa ESTRUTURAR CONSTRUCAO 
CIVIL LTDA não apresentou os itens 11 e 7.4.6 exigidos no edital. Será encaminhada para análise contábil e 
técnica as documentações das empresas para os devidos pareceres.  A Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, por cautela designa para as 11h00 (onze horas) do dia 17 de junho de dois mil e dezenove, o 
julgamento da documentação. Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL encerra a sessão. Publique-se 
para os fins e efeitos legais. Tijucas, 11 de junho de 2019Informações 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

AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/PMT/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 013/PMT/2019 
A Prefeitura Municipal de Tijucas, por meio de sua Presidente, comunica a SUSPENSÃO da Tomada de 
Preço nº 013/PMT/2019, para readequação do referido edital.
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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: Concorrência nº 29/19
Objeto: aquisição de materiais para academia e pilates das unidades Sesc Centro Florianópolis, Barreiros, 
Joaçaba e Laguna/SC.
Prorrogação da entrega das propostas: até as 14h do dia 28/6/2019

Modalidade: Pregão eletrônico nº 82/19
Objeto: Locação de veículos para projetos culturais do Sesc/SC.
Prorrogação da entrega das propostas: até as 13h do dia 25/6/2019

RETIFICATIVO
Modalidade: Pregão eletrônico nº 75/19
Objeto: aquisição de equipamentos para cozinha do Sesc Araranguá/SC.
Prorrogação da entrega das propostas: até as 8h do dia 25/6/2019
Alteração no Item 1 do Lote 1 do Edital.

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
12 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2019

Lista de espera 
para o Sisu

Iniciou também ontem 
o prazo para participar da 
lista de espera do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), do 
segundo semestre de 2019. 
A adesão pode ser feita na 
internet, pelo portal do Sisu 
até domingo (17). Podem 
integrar a lista de espera os 
candidatos que não foram 
selecionados na chamada 
regular em nenhuma das duas 
opções de curso feitas na hora 
da inscrição. O estudante 
poderá manifestar interesse 
para a primeira ou segunda 
opção de curso. Eles serão 
convocados a partir do dia 19. 
O chamado para a matrícula 
será feito pelas próprias 
instituições de ensino. 
O resultado da chamada 
única do Sisu foi divulgado 
segunda-feira (10).

ENSINO

Começam
inscrições
ao ProUni

Começaram ontem as inscri-
ções do Programa Universidade 
para Todos (ProUni). Ao todo, se-
rão ofertadas, para o segundo se-
mestre deste ano, 169.226 bolsas 
de estudos em instituições parti-
culares de ensino superior, sendo 
68.087 integrais e 101.139 parciais. 
O prazo para participar da seleção 
vai até 14 deste mês. A inscrição 
deverá é feita pela internet, no 
site do Prouni. Os participantes 
podem escolher até duas opções 
de curso. No período de inscri-
ção, o candidato pode alterar as 
opções. Será considerada válida a 
última inscrição confirmada.

As bolsas de estudo ofertadas 
pelo ProUni são parciais, de 50% 
do valor da mensalidade, e inte-
grais, de 100%. As integrais são 
destinadas a estudantes com ren-
da familiar bruta per capita de até 
1,5 salário mínimo, e as parciais, 
no caso de renda familiar bruta 
per capita de até 3 salários. Po-
dem se inscrever candidatos que 
não tenham diploma de curso su-
perior e que tenham participado 
do Enem 2018. Os estudantes pre-
cisam ter cursado o ensino médio 
completo em escola pública ou 
como bolsista integral em escola 
particular. 


