
 FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - FOTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO N° 001/2019
A empresa FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A – FOTE, torna público que realizará
Procedimento Licitatório Eletrônico N° 001/2019, para Aquisição de peças para torres metálicas treliçadas para 
linha de transmissão de energia elétrica em 230kV.O critério para julgamento e classificação das propostas 
será o de menor preço total. O Edital estará disponível no site da Fronteira Oeste Transmissora de Energia – 
FOTE: www.fote.com.br, no site de compras do Banco do Brasil https://www.licitacoes-e.com.br ou na sede 
da empresa no endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Pantanal, Florianópolis/SC e poderá ser 
solicitado, a partir desta data através do e-mail: licitacoes2@fote.com.br. A documentação de habilitação e a 
proposta deverão ser entregues a partir do dia 24/06/2019 às 08:00 no site http://www.licitacoes-e.com.br/aop/
index.jsp. A abertura das propostas será no dia 05/07/2019 às 10h http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.
jsp. Maiores informações pelo telefone (48)39538245, ou e-mail: licitacoes2@fote.com.br.

Wilson João Cignachi
Diretor Administrativo Financeiro

Secretaria de Estado da Comunicação
Gerência de Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 1377/2019 - Menor Preço, julgamento por Item. Objeto: 
Aquisição de medicamentos p/ atendimento de ordens judiciais p/ a Gerência 
de Bens Judiciais (GEJUD).  Abertura da sessão: 10/07/2019 ás 8h15min. O 
Edital está disponível no site www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações serão 
prestadas pelo e-mail editais@saude.sc.gov.br, ou no endereço Rua Esteves 
Júnior, 160 - Edifício Halley - 2 º andar - Centro - Florianópolis – SC, em dias 
úteis. (CIG) SES 57040/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 1364/2019 - Menor Preço, julgamento por Item. Objeto: 
Aquisição de medicamentos p/ atendimento de ordens judiciais p/ a Gerência 
de Bens Judiciais (GEJUD).  Abertura da sessão: 09/07/2019 ás 8h15min. O 
Edital está disponível no site www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações serão 
prestadas pelo e-mail editais@saude.sc.gov.br, ou no endereço Rua Esteves 
Júnior, 160 - Edifício Halley - 2 º andar - Centro - Florianópolis – SC, em dias 
úteis. (CIG) SES 35600/2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária 

Convocamos os Senhores Acionistas desta Sociedade para reunirem-se em 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 02 de Julho de 
2019, às 15:00 horas, sito à rua Eduardo Gonçalves d’Ávila, 303 – Itacorubi – 
Florianópolis - SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1ª Pauta: Deliberar sobre Cessão de Imóvel, de propriedade da Santur S/A, ao 
município de Bombinhas/SC.
2ª Pauta: Mudança de endereço da Sede da Santur S/A.
3ª Pauta: Assuntos Gerais.

Florianópolis, 19 de Junho de 2019.
Conselho de Administração

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 324/SMA/DSLC/2019
Objeto: O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que o edital de Pregão Eletrônico RP nº 324/SMA/DSLC/2019 sofreu retificação. O novo 
edital se encontra disponível no endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. A sessão fica mantida 
para às 16h do dia 04 de julho de 2019. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

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

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 329/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Contratação de empresa especializada 

no fornecimento de plataforma online de processamento digital de imagens, incluindo serviços de 

mapeamento aéreo, com a finalidade de identificar desmatamento ilegal e obras irregulare e incluindo 

também a cobertura periódica do município de Florianópolis por imagens de satélite, mapeamento aéreo 

por drones, fornecimento de relatórios mensais, treinamento e suporte técnico.   Dia 09 de julho de 2019, 

às 15h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2019 DA CLÍNICA 
SANTA HELENA LTDA

CNPJ 95.837.506/0001-66
Convocamos os Srs. Sócios desta instituição para comparecer à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que será 
realizada no próximo dia 26 de junho de 2019 às 19h, na Rua Capitão Savas, n° 244, Itaguaçu, Florianópolis, 
Auditório da clínica Santa Helena (casa Administrativa). Para a primeira chamada às 19h, é necessário a 
presença dos sócios que representem 50% mais 1 do capital social e para a segunda chamada as 19:30h, 
qualquer número de sócios presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
- Demonstrativo do resultado do exercício de 2018;
- Aprovação de contas;
- Ações em andamento;
- Andamento das obras;
- Novas acomodações;
- Assuntos gerais.
Sem mais para o momento, contamos com a presença de todos os Sócios.

Remado Fischer Júnior - Diretor Geral
Florianópolis, 06 de junho de 2019

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

Processo nº 180/2019 – Proc. Adm. 3014/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA EVENTUAL FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS USUÁRIOS DOS CENTROS DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (CAPS II, CAPS AD E CAPS i) E SERVIDORES DAS CAMPANHAS DE 
VACINAÇÃO E “LANCHES” PARA SEREM FORNECIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. Data e período de recebimento 
dos envelopes de proposta e habilitação: dia 04/07/2019 às 13h30min. Sessão de abertura das 
propostas, lances verbais e habilitação: dia 04/07/2019 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 047/2019

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE BIGUAÇU - SC Oficial Titular: Mauricio Passaia 
Rua Getúlio Vargas, n°72, Sala 102, Centro, Biguaçu/SC, CEP 88160-128 Tel.: (48) 3285-8656 — E-mail: 
ribigua@ribigua.com.br— Site: www.ribigua.com.br EDITAL DE PARCELAMENTO DE SOLO VANESSA 
ZOLDAN, Oficial de Registro Substituta do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu, 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 andamento nesta 
Serventia, sob o protocolo n° 94.939, de 06 de maio de 2019, o procedimento de desmembramento do 
imóvel de propriedade de Thomas Reid Ostenberg, inscrito no CPF/MF sob o n° 264.058.300-04, o qual 
é constituído por um terreno com área de 432.787,49m2, situado na Rua Rosendo Joaquim Sagás, bairro 
Palmas, em Governador Celso Ramos, Comarca de Biguaçu/SC, com as demais características constan-
tes na matricula sob n° 30.425 do Livro n° 02 deste Oficio, datada de 29 de janeiro de 2014. O referido 
desmembramento é composto por 04 (quatro) áreas distintas, sendo a primeira com 12.800,00m2, a se-
gunda com 3.200,00m2, a terceira com 16.749,40m2e a quarta com 400.038,09m2, conforme Certidão de 
Aprovação Municipal datada de 09/11/2018, planta, memorial descritivo e ART do CREA n° 6791812-0. 
As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao desmembramento do referido imóvel 
deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publi-
cação na imprensa do presente Edital. Findo o prazo e não havendo manifestação, será feito o registro, 
ficando os documentos à disposição dos inte es ados neste Ofício durante as horas regulamentares. Dado 
e passado nesta Cid de de Biguaçu, Município e Comarca do mesmo nome, aos cinco dias do rês d jun o 
do ano de dois mil e dezenove (05/06/2019). Vanessa Zoldan Oficial de Registro Substituta

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 33/2019
TOMADA DE PREÇOS  Nº. 28/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

OBJETO: Faz se necessário à abertura de Processo de Licitação para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO PINHEIRAL/MAJOR 

GERCINO-SC, na modalidade Tomada de Preço, tipo menor preço global.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a 

regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 10h00min horas do dia 29 (vinte e nove) de 

julho de 2019, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Major Gercino. 
INFORMAÇÕES: Através do e-mail licitacoes@majorgercino.sc.gov.br ou telefone: 

(48)3273-1258 e para a retirada do edital através da página do município http://www.
majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 19 de junho de 2019

Valmor Pedro Kammers
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO LEGAL

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2019

Os anos de crise, além de 
terem eliminado empre-
gos e levado ao aumento 

da informalidade, também corro-
eram o rendimento dos trabalha-
dores da maioria dos segmentos. 
A depender da área de atuação, a 
perda real (já considerada a in-
flação) superou os 16% nos últi-
mos cinco anos. De nove setores 
da iniciativa privada analisados 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), cinco ti-
veram quedas significativas na 
renda que o trabalhador recebe  
habitualmente por mês.

Entre o primeiro trimestre de 
2014, antes da recessão, e os três 
primeiros meses deste ano, os 
trabalhadores de alojamento e 
alimentação (de hotéis, pousa-
das, restaurantes ou vendedores 
de alimentos), da construção e do 
transporte foram os que tiveram 
as maiores perdas reais de rendi-
mento, de 7,2% a 16,3%, segundo 
dados da Pnad Contínua (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicí-
lios), do IBGE, selecionados para o 
jornal “O Estado de S. Paulo” pela 
consultoria LCA.

Entre os trabalhadores da 
iniciativa privada, apenas os da 
agricultura tiveram aumento real 
expressivo do rendimento habi-
tual, de 5,2% durante esse mes-
mo período. No grupo que inclui 
quem trabalha no setor público, 
houve um aumento real ainda 
maior, de 7,5%.

A queda na renda das famílias 
e o aumento da informalidade – 
sobretudo em atividades ligadas 
aos serviços, como o transpor-
te com aplicativos e a venda de 
alimentos – e o afundamento do 
setor de construção civil ajudam 
a explicar o menor rendimento 
que esses trabalhadores têm re-
cebido, avalia o economista Cos-
mo Donato.

Por um lado, as famílias têm 
menos condição de gastar com 
alimentação fora de casa, trans-
porte e lazer hoje do que gasta-
vam em 2014, diz Donato.

Pesquisa feita pelo IBGE avaliou reflexos da economia no 
salário do trabalhador; nove setores foram analisados

Renda cai 16% 
durante a crise


