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

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO N° 005/2019
A empresa FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A – FOTE, torna público 
que realizará Procedimento Licitatório Eletrônico N° 005/2019, 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 02/08/2019 às 08:00 no site http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. A 
abertura das propostas será no dia 15/08/2019 às 10h http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.  
Maiores informações pelo telefone (48)39538245, ou email: licitacoes2@fote.com.br.

Wilson João Cignachi - Diretor Administrativo Financeiro

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 198/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 nº 198/SMA/DSLC/2019 
sofreu retificação. O novo edital se encontra disponível no endereço eletrônico: http://dlc.
pmf.sc.gov.br. A sessão ocorrerá no dia 27 de agosto de 2019, às 10h. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 462/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de 
Preços, tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada 
para a execução da obra de reforma e ampliação do Centro de Saúde do Rio 
Vermelho. O limite para a entrega dos envelopes será às 13h50min do dia 20/08/2019. 
A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 14h, na Secretaria 
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua 
Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.  
O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

 A Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda torna público que requereu do IMA a renovação 

e ampliação da Licença Ambiental de Operação nº 3593/2018, para disposição final de 

rejeitos urbanos em aterros sanitários em Santa Catarina.

 COMUNICADO DE EXTRAVIO
FARMACIA QUALYFARMA LTDA ME, Conforme boletim de ocorrência nr. 0454289/2019-BO-
00597.2019.0009445 DGPC de São Jose SC , vem informar o extravio de duas impressoras ECF-IF : 
1- Marca Daruma , Modelo FS700 M , nr. Frabric. DR0610BR000000243407 pertencente a filial CNPJ 
03839854/0003-16, IE 255223510. 2- Marca Daruma , Modelo Marc 1 , nr. Frabric. DR0810br000000233914 
pertencente a filial CNPJ 03839854/0002-35, IE 254855970. Não se responsabiliza por ato de terceiros.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 094/PMSJB/2019 - TOMADA DE PREÇOS N.º 003/PMSJB/2019
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA (SC), pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ n.º 
82.925.652/0001-00, com Prefeitura na Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São João Batista, SC, 
CEP: 88.240-000, de conformidade com a Lei 8.666/93, por determinação de Taynan José da Cunha, Secretário 
Municipal de Infraestrutura, torna público que se acha aberto o Processo Licitatório 094/PMSJB/2019 - Tomada 
de Preços nº 003/PMSJB/2019, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, 
URBANIZAÇÃO E DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, do tipo 
“menor preço”; Entrega dos envelopes: até às 13h45min do dia 20/08/2019. Abertura dos envelopes: 14h do dia 
20/08/2019. Informações e cópia do edital: Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supracitado, pelo 
tel: (48) 3265-0195 – ramal: 206 ou através do site www.sjbatista.sc.gov.br. 

São João Batista, 1º de agosto de 2019.
Taynan José da Cunha

Secretário Municipal de Infraestrutura.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/PMT/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 015/PMT/2019 - ABERTURA DA PROPOSTA 

Ao primeiro dia do mês de agosto 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 109/PMT/2019 Tomada de Preço nº 015/PMT/19, 
para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
DE TRECHOS DAS VIAS, ESTRADA GERAL DA TERRA NOVA, COM 2.352,776 METROS, ESTRADA GERAL 
OLIVEIRA, COM 184,381 METROS E ESTRADA GERAL CAMPO NOVO, COM 199,141 METROS, NO MUNICÍPIO 
DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI, PROJETOS E TODAS AS ART’S (CREA) 
NECESSÁRIAS, 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. 
Passou-se a abertura dos envelopes das propostas das empresas habilitadas, BALTT EMPRETEIRA TRANSP. E 
TERRAPLENAGEM LTDA o qual apresentou o valor global de R$ 2.199.526,05 (dois milhões, cento e noventa e nove 
mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinco centavos), SETEP CONSTRUCOES S.A o qual apresentou o valor global de 
R$ 2.317.880,31 (dois milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e um centavos), INFRASUL 
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA o qual apresentou o valor global de R$ 1.961.023,02 (um milhão, 
novecentos e sessenta e um mil, vinte e três reais e dois centavos), sendo que neste ato esta a representante legal 
credenciada – Sra. Juliana da Silva Rocha, PLM - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA o qual apresentou o valor 
global de R$ 2.215.531,62 (dois milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e dois 
centavos), FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI – EPP o qual apresentou o valor global de R$ 2.206.697,23 
(dois milhões, duzentos e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos).  Fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme artigo 109, inciso I, “b” da Lei 8.666/93.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

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 45/2019 PMT

OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento de material e execução das obras 
de construção de infraestrutura e complementos da pista de atletismo do Complexo Esportivo da 
cidade de Timbó, em conformidade com o projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até 
às 09h00min do dia 19 de agosto de 2019. ABERTURA: dia 19 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), 01/08/2019
ADILSON MESCH

Secretário de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola

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 42/19
Objeto: aquisição de panifícios para as unidades do Sesc em Florianópolis (Prainha e 
Estreito), Hotel Cacupé, Palhoça e Tijucas/SC.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 20/8/2019

PUBLICAÇÃO LEGAL

 5ª Vara Cível - Edital PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital / Vara Cível 
Rua Gustavo Richard, 434, Fórum, Centro -CEP 88010-290, Fone: 48, Florianópolis – Email: capital.
civel5@@tjsc.jus.br Edital de citação - execução - com prazo de 20 dias Ação: Execução de Título 
Extrajudicial/PROC Exequente: FERNANDA DE SOUZA LUCH1 Executado: Aylton Alves do Sacramento 
Júnior / Juíza de Direito: Daniela Vieira Soares Chefe de Cartório: Juliano Vilmar Campos Processo n. 
0334844-97.2014.8.24.0023 Citando (a)(s):  AYLTON ALVES DO SACRAMENTO JÚNIOR, brasileiro(a), 
Separado Judicialmente, Empresário, CPF 909.747.789-15, Rua Luiz da Costa Freysleben, 30, Tel 48 
- 3249-1539, Itaguaçu, CEP 88085-500, Florianópolis - SC. Valor do Débito: RS 55.703,00. Data do 
Cálculo: 21/10/2014. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou 
não sabido, FICAM CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado 
e CITADA(S) para, em 3 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo 
deste edital (art. 231, IV, do CPC), efetuar o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios 
e despesas  processuais. Não ocorrendo pagamento, proceder-se- á à penhora de bens do executado. 
O executado poderá opor-se  à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a contar do primeiro dia útil seguinte ao  transcurso do prazo deste edital (art. 231,1V, 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 vez no Diário da Justiça e 01 vez em jornal de grande circulação, com intervalo na forma da 
lei. Florianópolis (SC), 12 de julho de 2019. Márcia Marisa Duarte - TJA

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

Processo nº 207/2019 – Proc. Adm. 2996/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MÓVEIS SOB 
MEDIDA E GRANITOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO, 
COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, 
VISANDO ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SERRARIA, REAL PARQUE E 
GOIABAL VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. Data 
e período de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação: dia 15/08/2019 às 13h30min. 
Sessão de abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 15/08/2019 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 057/2019

Programa federal que substitui o Mais Médicos prevê 
7,3 mil novas vagas para as áreas mais carentes do país

Governo amplia 
vagas de médicos
O governo federal vai 

ampliar em pou-
co mais de 7,3 mil 

o número de médicos nas 
áreas mais carentes do país, 
sendo que 55% dos profis-
sionais serão contratados 
para atender as regiões 
Norte e Nordeste.

O Programa Médicos 
pelo Brasil, lançado ontem, 
em substituição ao Mais 
Médicos, define novos cri-
térios para realocação dos 
profissionais considerando 
locais com maior dificulda-
de de acesso, transporte ou 
permanência dos servido-
res, além do quesito de alta 
vulnerabilidade. A nova pro-

posta ainda prevê formação 
de médicos especialistas em 
medicina da família e comu-
nidade.

Ao todo, serão 18 mil 
vagas. O novo programa vai 
coexistir com o Mais Médi-
cos até o fim dos contratos 
que estão vigentes. Os mé-
dicos que quiserem migrar 
para o Médicos pelo Brasil 
também terão que partici-
par do processo seletivo.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, na atenção 
primária - base do Sistema 
Único de Saúde  - é possível 
resolver cerca de até 80% 
dos problemas de saúde, 
como diabetes, hipertensão 

e tuberculose. 
“É o momento que olha-

mos decisivamente para 
a atenção básica. Vamos 
reestruturar o sistema de 
saúde brasileira partindo da 
atenção primária. Isso vem 
de uma sequência de ações”, 
disse o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, 
durante cerimônia no Pa-
lácio do Planalto. “Embora 
o nome seja atenção básica 
ela é muito mais complexa 
do que a atenção especiali-
zada, ela mexe com a dinâ-
mica da sociedade, é ali que 
se faz a porta de entrada e 
a responsabilização da vida 
do indivíduo”, completou.

Edital selecionará 
os profissionais

A medida provisória que cria 
o Médicos pelo Brasil foi assinada 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
ontem e será encaminhada para 
avaliação do Congresso Nacional. 
Segundo o ministro, assim que 
for aprovada, o governo vai 
lançar edital para a seleção e 
contratação dos profissionais. 
Atualmente, existem 3,8 mil 
vagas, mas, até o final de 2020, 
o governo espera ocupar todas 
as 18 mil vagas, que hoje são 
Mais Médicos e passarão para o 
novo programa. O orçamento 
previsto para o Mais Médicos 
(R$ 3,4 bilhões, em 2019) será, 
gradativamente, transferido 
para o novo programa.

Para a função de médico 
de família e comunidade, 
os profissionais que forem 
aprovados em teste escrito 
serão alocados nas unidades de 
Saúde da Família predefinidas 
pelo Ministério da Saúde. Eles 
terão dois anos para concluir 
o curso de especialização 
em Medicina de Família e 
Comunidade, recebendo bolsa-
formação de R$ 12 mil mensais.

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2019


