
Pregão Eletrônico SRP n.º 18/BAFL/2019
Seção Pública: 26/08/2019, às 09:00h, no sítio 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual também poderá ser obtido 
o Edital a partir de 09/08/2019. Maiores informações: (48) 3229-5071, de 
segunda a sexta-feira das 08:00 às 16:00 horas OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO.

Luiz dos Santos Alves Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

 ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento da Sr(a) NELI APARECIDA LEMONI BARTH, portador da CTPS 8383350 
Série 00040-SC, para entrar em contato com o depto pessoal da Empresa COELFER LTDA no prazo de 
24 HRS para justificar suas faltas , desde 12/03/2019, o seu não comparecimento ou seu contato vai ficar 
caracterizado como abandono de emprego , conforme artigo 482 letra I da CLT.

COELFER LTDA

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões e Reg Pub da 
Capital Rua José da Costa Moellmann, 197 - 2º Andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça da Bandeira), Centro 
- CEP 88020-170, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br EDITAL DE USUCAPIÃO 
– RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS COM PRAZO DE 30 DIAS Ação: Usucapião/PROC Requerente: Adelino 
Senem Cardoso e outro Requerido: Aurino Sabino da Silveira e outro Juíza de Direito: Maria Paula Kern Chefe 
de Cartório: Taiana Bonin Processo n. 0304538-33.2017.8.24.0091 Citando(a)(s): Alienantes; os confinantes e 
seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno com área 
de 1.286,32m², situado na Serv.Lourenço Lúcio da Silveira,182, bairro Campeche, município de Florianópolis S/C, 
com as seguintes medidas e confrontações:Frente ao Oeste: medindo 39,74m, confrontando com a Serv. Lourenço 
Lúcio da Silveira;Lateral Direita ao Norte: medindo 31,96m, confrontando com Seove-Sociedade Espírita Obreiros 
da Vida Eterna; Fundos ao Leste: medindo 40,02m em dois lances o primeiro mede 18,55m, o segundo lance 
mede 21,47m, ambos confrontando com Mário Germano Laureano e Zenith Vieira Laureano;Lateral Esquerda ao 
Sul: medindo 32,03m, confrontando com Orides Mezzaroba e Caroline Silva Natal Mezzaroba.Prazo Fixado para a 
Resposta: 15 dias. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, 
bem como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados, FICA(M) 
CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para responder à 
ação, querendo, no lapso de tempo supramencionado, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo 
deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 
as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 
257, IV do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o 
qual será afixado no local de costume e publicado 1 uma única vez em jornal de ampla circulação, na forma da lei.
Florianópolis (SC), 07 de agosto.

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019 FUMTRAN
OBJETO: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a total 
execução e fornecimento de materiais para execução dos passeios em piso intertravado dos imóveis 
municipais em conformidade com memorial descritivo, projetos, orçamento e cronograma físico 
financeiro. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de 
Preços até às 09h00min do dia 26 de agosto de 2019. ABERTURA: dia 26 de agosto de 2019 às 
09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital no site: www.timbo.sc.gov.br, ou através 
do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br, e telefone (47) 3380-7000, ramal 7035.

Timbó (SC), 08/08/2019
MOACYR CRISTOFOLINI JÚNIOR

Secretário de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços

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 44/19
Objeto: registro de preço para aquisição de ração e mantimentos para animais da Pousada 
Rural Sesc em Lages/SC.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 26/8/2019

Processo nº 23080.031610/2019-26
Pregão Eletrônico nº 207/2019 - SRP

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 207/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalares e de Laboratório para atender a 
UFSC. Valor estimado: R$ 884.649,26. Data para encaminhamento das propostas: 
a partir do dia 09/08/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site 
www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 22/08/2019 às 
09h00min. O Edital está à disposição dos interessados neste Departamento, pelo 
site http://licitacoes.ufsc.br, e no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira 
Porto – Diretor do DPL.

Processo nº 23080.031759/2019-13
Pregão Eletrônico nº 208/2019 - SRP

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 208/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de lâmpadas, luminárias e reatores para atender a UFSC. Valor estimado: 
R$ 53.454,37. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 09/08/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 29/08/2019 às 14h15min. O Edital está à 
disposição dos interessados neste Departamento, pelo site http://licitacoes.ufsc.br, e no 
sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira Porto – Diretor do DPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PUBLICAÇÃO LEGAL

ECONOMIA NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2019

IMPOSTO DE RENDA

Faixa de isenção pode mudar
O governo federal anteci-

pou em julho que a equipe eco-
nômica estudava acabar com 
as deduções médicas em troca 
de um corte linear das alíquo-
tas. Uma das ideias é que, além 
do corte linear, também se dê 

reajuste à faixa de isenção - o 
que faria com que mais brasi-
leiros ficassem desobrigados de 
fazer a declaração ao Fisco.

Hoje, as renúncias das 
despesas médicas beneficiam 
apenas os 20% mais ricos da 

população brasileira, segundo 
estudo do Ministério da Eco-
nomia. O resultado mostra que 
a política de concessão des-
se subsídio dado pelo governo 
alimenta o caráter regressivo 
do Sistema Tributário Nacio-
nal, no qual quem ganha me-
nos paga proporcionalmente 
mais do que os de renda mais 
elevada. Ou seja, as deduções 
médicas tendem a aumentar a 
desigualdade de renda do País. 
Com as deduções médicas, o 
governo abre mão de R$ 45,9 
bilhões em tributos. O fim das 
deduções também atingiria os 
gastos com educação. Ao con-
trário das despesas com saúde, 
há um limite de descontos no 
IR com educação própria ou 
de dependentes, que é de R$ 
3.561,50 por pessoa.

O secretário da Receita Fe-
deral, Marcos Cintra, disse on-
tem que o governo quer apre-
sentar, por meio do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, o 
próprio texto de reforma tri-
butária na semana que vem. 
Segundo ele, o texto será “in-
termediário” entre as propostas 
que estão hoje no Congresso, 
abordando ainda alguns itens 
que não são tocados, como 
Imposto de Renda e a desone-
ração da folha de pagamentos 
(tributos sobre os salários que 
as firmas pagam). “A proposta 
do governo trará enorme sim-
plificação na apuração do im-
posto devido”, disse.


