
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 30/19
Objeto: aquisição de utensílios e materiais para cozinha para o Sesc/SC em Araranguá, 
Centro Florianópolis e Hotel Cacupé.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 11/7/2019

RETIFICATIVO
Modalidade: Concorrência nº 26/19
Objeto: aquisição de hortifrutigranjeiros in natura para as unidades Sesc/SC em Brusque 
e Itajaí.
Prorrogação da entrega das propostas: até as 10h do dia 9/7/2019

CONVITE À COMUNIDADE DA VARGEM PEQUENA 

Convidamos a todos moradores para assembleia geral a realizar-se no pavilhão da Igreja São Brás, no 

dia 01/07/2019, às 19 horas 30 min, para deliberar sobre a fundação da ADVP — ASSOCIAÇÃO PARA 

DESENVOLVIMENTO DA VARGEM PEQUENA.

 
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/SAMAE/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/SAMAE/2019

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove 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 a Proposta 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. Passou-se a abertura do envelope proposta da empresa 
BIO G SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA EPP com valor global de R$ 1.910.000,00 (Um milhão, 
novecentos e dez mil reais). 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, 21 de junho de 2019.
Jilson José de Oliveira – PRESIDENTE DO SAMAE

PUBLICAÇÃO LEGAL

REGIÃO NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SÁBADO E DOMINGO, 22 E 23 DE JUNHO DE 2019

Centro Cultural em São Pedro de Alcântara abriga peças do século passado e foi aberto 
em 2014 para comemorar os primeiros 10 anos de existência do Instituto Carl Hoepcke

Resgate da imigração alemã
CAROLINE BORGES
redacao@noticiasdodia.com.br

Logo na entrada já é pos-
sível perceber a constan-
te busca pelo resgate da 

história da imigração alemã. A 
peculiar construção que abriga 
o Centro Cultural Casa de São 
Pedro, localizada cerca de cin-
co quilômetros do centro de 
São Pedro de Alcântara, abriu 
as portas em 2014 para come-
morar os primeiros 10 anos de 
existência do ICH (Instituto Carl 
Hoepcke) e ser uma extensão da 
organização que carrega o nome 
de um dos empresários alemães 
mais importantes do Estado.

Aberto à comunidade sob 
agendamento, o local se trans-
formou em um dinâmico centro 
que, em parceria com o mu-
nicípio, oferece oficinas e tour 
guiado. Entre os visitantes, 
nesta semana, a casa recebeu 
o presidente emérito do Grupo 
RIC, Mário Gonzaga Petrelli. No 
encontro, além conhecer a casa 
que tem pouco mais de 230 me-
tros quadrados, o empresário 
aproveitou para prestar home-
nagem ao Instituto:

“Essa é uma visita de home-
nagem ao instituto que se dedi-
ca a resgatar a história de pes-

soas importantes que ajudaram 
construir o Estado e que tem a 
consciência da importância da 
conservação da história”.

Local da primeira colônia 
Alemã de Santa Catarina, São 
Pedro de Alcântara foi escolhi-
do para abrigar o museu do ICH 
após uma visita da presidente 
do instituto, Annita Hoepcke 
da Silva, na cidade, em 2006.  
À época, o casarão estava 
abandonado e possuía muitos 
problemas estruturais. Mesmo 
assim, a possibilidade de res-
gatar a história de imigrantes 
europeus fez com que a res-
tauração tivesse início. Após 
anos de pesquisas e obras, o 
local guarda agora um acervo 
com móveis, vestimentas e até 
mesmo um antigo piano ale-
mão.

“Logo que eu vi a casa fi-
quei encantada e achei que 
era perfeito um museu aqui. 
Além de ser uma cidade mui-
to bonita, São Pedro é muito 
especial para a minha família, 
pois foi o lugar em que a mi-
nha bisavó, Anna Haendchen, 
nasceu”, diz Annita.

No futuro, a intenção é 
ampliar ainda mais as ativi-
dades. De acordo com o supe-
rintendente do ICH, Max José 

Müller, às sextas e sábados 
haverá um posto para vendas 
com iguarias e produtos típi-
cos da cultura alemã. Feitos 
por comerciantes da cidade, 
os alimentos incluem bola-
chas, queijos e doces.

“Isso é uma forma de cha-
mar as pessoas para entrar na 
cidade. Além disso, enquanto 
fisgamos pela boca, mostra-
mos a história de Imigrantes 
alemães” declarou o superin-
tendente.

LOCAL ABRIGOU 
ARMAZÉM

Durante a pesquisa para 
a restauração, os historiado-
res descobriram que família 
Schweitzer, original proprie-
tária da casa, usava o local 
como armazém e residência. 
No espaço que agora abriga a 
sala de palestras, o armazém 
comercializava produtos para 
as famílias da cidade, recebia 
telegramas e cartas vindas da 
antiga Desterro. Além disso, a 
propriedade possuía engenho 
de serra, de farinha de man-
dioca, melado e açúcar mas-
cavo, alambique, picador de 
lenha e até uma olaria para 
fabricar tijolos e telhas.

Fundador e presidente 
emérito do Grupo 
RIC, Mário Gonzaga 
Petrelli elogiou a 
organização do museu

Acervo conta 
com roupas 

típicas e 
documentos 

sobre os 
imigrantes
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