
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/PMT/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 012/PMT/2019 - JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

Aos dezenove 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 098/PMT/2019 Tomada de 
Preço nº 012/PMT/19, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA GERALDO REBELO – TRECHO II, 
COM 336,82 METROS, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI E TODAS 
AS ART’S (CREA) NECESSÁRIAS E PROJETOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E 
SERVIÇOS PÚBLICOS, de acordo com as condições estipuladas neste Edital, nos seus anexos e no 
contrato, cujos termos, igualmente, o integram. 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. Quanto à análise técnica, constatou-se que todas as empresas 
participantes atenderam os requisitos mínimos de acervo e qualificação. Quanto á análise contábil, todas 
as empresas atingiram os índices do item 7.3 do referido edital. Quanto á qualificação jurídica, todas as 
empresas foram habilitadas.  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. Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL encerra a sessão. 
Publique-se para os fins e efeitos legais. Tijucas, 19 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

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 22/19
Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção de elevadores para o Sesc 
Itajaí/SC.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 5/7/2019

Modalidade: Pregão eletrônico nº 77/19
Objeto: registro de preço para aquisição de bebidas diversas para as unidades do Sesc/
SC em Tijucas, Criciúma, Brusque, Jaraguá do Sul, Laguna, Tubarão, Itajaí, Blumenau, 
Joinville, Florianópolis, Palhoça e Balneário Camboriú.
Entrega das propostas: até as 8h do dia 10/7/2019

PUBLICAÇÃO LEGAL

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2019

Grupo que criou agência de fachada em Florianópolis vendia 
pacotes a Israel e sumia com o dinheiro antes da viagem

Turistas eram 
vítimas de golpe
Um grupo suspeito de 

aplicar golpes mi-
lionários em catari-

nenses, por meio da venda 
de pacotes de viagem falsos 
em uma empresa com sede 
em Florianópolis, é alvo de 
nova operação da Polícia 
Civil. Agentes de Santa Ca-
tarina e do Paraná trabalha-
ram em conjunto para de-
flagrar a Operação Shalom, 
na manhã de ontem. Os po-
liciais civis cumpriram nove 
mandados de prisão e 13 de 
busca e apreensão na região 
de Curitiba e também em 
São Paulo.

Após três meses de in-
vestigação, a polícia estima 

que os golpistas levaram 
mais de R$ 500 mil em uma 
das cidades em que atuaram. 
Algumas vítimas chegaram a 
pagar até R$ 9.000. Segundo 
o delegado Lucas Gomes de 
Almeida, 108 pessoas caíram 
no golpe em Blumenau. Jun-
tas, essas vítimas perderam 
cerca de R$ 800 mil.

Segundos as investi-
gações, os estelionatários 
criaram uma empresa de fa-
chada na capital catarinen-
se para vender supostos pa-
cotes de turismo para Israel, 
nos quais prometiam visita 
à Terra Santa. Os crimino-
sos criavam caravanas e co-
bravam o dinheiro adianta-

do, mas desapareciam antes 
do embarque. A empresa 
em Florianópolis, segundo 
a Polícia Civil, não durou 
muito tempo – apenas o ne-
cessário para conseguir um 
CNPJ e passar a imagem de 
empresa de confiança.

A polícia apontou que 
o grupo enganou diversas 
igrejas, católicas e evangé-
licas. Os membros da orga-
nização chegaram até a se 
apresentar como pastores, 
utilizando documentação 
falsa. Dessa forma, as igre-
jas abriam suas portas para 
os estelionatários fazerem a 
propaganda dos pacotes de 
viagem falsos.

Estande de vendas em igrejas
Em algumas igrejas, os 

golpistas chegaram a montar 
um estande de vendas. 
Eles começavam vendendo 
os pacotes para nove dias 
de viagem, incluindo 
passagens, hospedagem e 
passeios turísticos, por R$ 
10 mil. Como a procura e 
as vendas eram baixas, os 
estelionatários anunciavam 
uma promoção, com o falso 
pacote custando R$ 6.000. O 
pagamento deveria ser em 
dinheiro ou cartão – muitas 
vítimas, inclusive, tiveram 

seus cartões clonados.
Os suspeitos devem ser 

indiciados pelos crimes de 
estelionato e associação 
criminosa e devem responder 
pelos crimes na Justiça de 
Santa Catarina e do Paraná. 
O líder do grupo já havia 
sido preso em 2015, quando 
aplicou um golpe de R$ 1 
milhão. A polícia suspeita que 
eles vinham agindo há mais 
de um ano e não apenas em 
Santa Catarina e no Paraná, 
mas também no Rio Grande 
do Sul e em São Paulo. 

10
mil reais era o valor 
anunciado pelos 
estelionatários para 
uma pacote à Terra 
Santa, mas ofereciam 
promoção por R$ 6 mil

JUROS BÁSICOS

Taxa mantida em 6,5%
Pela décima vez seguida, o Banco Central não 

alterou os juros básicos da economia. Por unani-
midade, o Copom (Comitê de Política Monetária) 
manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano. A decisão 
era esperada pelos analistas financeiros. A Selic 
continua no menor nível desde o início da série 
histórica do Banco Central, em 1986. De outubro 
de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% 
ao ano e passou a ser reajustada gradualmente até 
alcançar 14,25% em julho de 2015. Em outubro de 
2016, o Copom voltou a reduzir os juros até que a 
taxa chegasse a 6,5% em março de 2018.


