
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente da Associação dos Moradores dos Loteamentos Santa Paula Royal Tênis e Residence e Resort, 
Sr. Alexandre Malgueira Lisboa, no uso de suas atribuições, convoca os senhores proprietários para reunirem-se 
em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 07 de agosto de 2019, no Espaço Fitness do empreendimento 
Altos de São Jose, às 19:00h, em primeira chamada e 19:30h com qualquer número de associados, a fim de 
discutirem e deliberarem sobre o seguinte:
ORDEM DO DIA
1º - Apresentar atual situação do loteamento junto a Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável.
2º - Eleição de nova Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 459/SMA/DSLC/2019
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Concorrência, 
tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para 
a execução das obras de conclusão do NEIM Red Park. O limite para a entrega dos 
envelopes será às 13h50min do dia 03/09/2019. 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.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 402/SMA/DSLC/2019

Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada 
no Fornecimento de Utensílios de Cozinha, destinados às Unidades 
Educativas da Secretaria Municipal de Educação. Dia 19 de agosto 
de 2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br.  
O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 412/SMA/DSLC/2019

Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na Confecção de 
Agendas Escolares Permanentes, destinadas à Rede Municipal de Educação de Florianópolis. 
Dia 15 de agosto de 2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br.  
O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 413/SMA/DSLC/2019

Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada no Fornecimento 
de tecidos e outros materiais de cama, mesa e banho, em atendimento às demandas das 
Unidades Educativas da Rede Municipal de Educação. Dia 16 de agosto de 2019, às 
15h00min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 416/SMA/DSLC/2019 
– Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa para o Fornecimento de 
vasilhame vazio de gás de cozinha, P45Kg. Dia 15 de agosto de 2019, às 15h30min. 
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 439/SMA/DSLC/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Manutenção 
e atualização do Sistema SCUA – Sistema para Segurança de Informações, Suporte 
e Apoio à Gestão da Infraestrutura de Tecnologia da Informação – TIC, para o Parque 
Tecnológico da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Dia 16 de agosto de 2019, às 
13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 068/PMSJB/2019 - CONCORRÊNCIA 004/PMSJB/2019 
ATA Nº 034/2019 (SEQUENCIA: 04)

A Comissão Permanente de Licitação se reuniu no dia 31 de julho de 2019, às 13h40, para a continuidade 
da sessão de abertura dos envelopes relativos à habilitação para o Processo Licitatório nº 068/PMSJB/2019 
- Concorrência Pública nº 004/PMSJB/2019. Após análise da documentação, a Comissão resolveu que as 
empresas Hejos Construções Civis Ltda., Traçado Construções e Serviços Ltda. e Trilha Engenharia Ltda. 
Epp foram consideradas inabilitadas por não cumprir o item 13.1.4, letra “b”, itens 3 e 5. Já as empresas 
Tec - Técnica de Engenharia Catarinense Ltda., Legnet Engenharia Ltda. e Itaúba Incorporações e 
Construções Ltda. foram consideradas habilitadas por cumprir todos os requisitos do edital. Aberta a palavra, 
o representante da empresa Itaúba Incorporações e Construções Ltda., Rafael Alves de Oliveira, solicitou 
cópia da documentação das concorrentes para análise. Em prosseguimento, o Presidente abriu o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para a fruição do prazo recursal previsto no art. 109, I, “a”, da Lei Federal 8.666/93. Nada 
mais havendo a tratar, eu, Daniel Rufatto, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada pelos membros 
da Comissão Permanente de Licitação e representantes presentes. Publique-se.

São João Batista, 31 de julho de 2019.
Gabriel Zunino Duarte - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 068/PMSJB/2019 - CONCORRÊNCIA 004/PMSJB/2019
ATA Nº 033/2019 (SEQUENCIA: 3)

A Comissão Permanente de Licitação se reuniu no dia 30 de julho de 2019, às 13h30, para a sessão de abertura 
dos envelopes relativos à habilitação para o Processo Licitatório nº 068/PMSJB/2019 - Concorrência Pública 
nº 004/PMSJB/2019. Inicialmente, o Presidente comunicou a desistência da empresa Rinovi Construtora Eireli 
Me em prosseguir no certame. Em seguida, solicitou aos integrantes da Comissão e representantes presentes 
que novamente conferissem a inviolabilidade dos envelopes. Aberta a palavra, não houve manifestação. Na 
sequência, efetuou a abertura dos envelopes relativos à habilitação, disponibilizando-os os documentos neles 
contidos para exame e rubrica. Instantes antes da abertura do envelope da empresa Decc Construções Ltda., 
constatou-se que a mesma apresentou dois envelopes com o nº 01, sendo um descrito como documentação/
habilitação e outro como proposta de preço. A Comissão resolveu considerar a repetição do número como mero 
formalismo, efetuando, então, a abertura do envelope descrito como documentação/habilitação. No entanto, 
o mesmo tinha como teor a proposta de preço. Desta forma, a Comissão resolveu eliminar a empresa Decc 
Construções Ltda. do certame, embasada no item 12.6.1 do edital de abertura, que diz que “a inobservância às 
regras constantes deste item, tal como a inversão do conteúdo dos envelopes ou a apresentação de conteúdos 
distintos em um dos envelopes, poderá acarretar a eliminação da empresa do certame”. Após, passou a palavra 
para os representantes presentes. O representante da Tec - Técnica de Engenharia Catarinense Ltda., Roberto 
Wronscki Ricardo, analisou que tanto a Traçado Construções e Serviços Ltda como a Trilha Engenharia Ltda. Epp 
não teriam cumprido o item 13.1.4, letra “b”, item 5. e, ainda, que a Hejos Construções Civis Ltda não atenderia 
o item 13.1.4, letra “b”, item 3. Já o representante da Trilha Engenharia Ltda. Epp, Aldeir Figueiredo da Silva, 
analisou que as empresas Traçado Construções e Serviços Ltda., Tec - Técnica de Engenharia Catarinense 
Ltda., Legnet Engenharia Ltda. e Itaúba Incorporações e Construções Ltda. não teriam atendido o item 13.1.5.1, 
letra “f”, no que se refere à indicação e à qualificação da equipe técnica. Por sua vez, o representante da Itaúba 
Incorporações e Construções Ltda, Rafael Alves de Oliveira, analisou também que tanto a Traçado Construções 
e Serviços Ltda como a Trilha Engenharia Ltda. Epp não teriam cumprido o item 13.1.4, letra “b”, item 5. e, ainda, 
que a Tec - Técnica de Engenharia Catarinense Ltda. teria efetuado o cálculo de grau de endividamento de forma 
equivocada, não cumprindo o previsto no edital. Tendo em vista o horário de fechamento da prefeitura municipal, 
o Presidente suspendeu a sessão às 17h29min e marcou o prosseguimento para o dia 31 de julho de 2019, às 
13h30min. Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Rufatto, Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes presentes. Publique-se.
São João Batista, 30 de julho de 2019. Gabriel Zunino Duarte - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/PMT/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 018/PMT/2019

ABERTURA DA PROPOSTA 
A Comissão Permanente de Licitação, torna público que fora concluído a abertura e julgamento da Proposta do 
Processo Licitatório nº 116/PMT/2019 Tomada de Preço nº 018/PMT/19, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA URUSSANGA, COM 794,00 
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. Foram habilitadas as empresas BALTT EMPRETEIRA TRANSP. E TERRAPLENAGEM LTDA, SETEP 
CONSTRUCOES S.A, FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI – EPP e INFRASUL INFRAESTRUTURA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. Abriu-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso do julgamento 
da documentação, conforme artigo 109, inciso I “b” da Lei 8.666/93, não havendo nenhuma manifestação. Passou-se 
a abertura dos envelopes propostas das empresas BALTT EMPRETEIRA TRANSP. E TERRAPLENAGEM LTDA o 
qual apresentou o valor global de R$ 875.508,51 (Oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e cinquenta 
e um centavos), SETEP CONSTRUCOES S.A o qual apresentou o valor global de R$ 840.797,36 (Oitocentos e 
quarenta mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), FORMULA PAVIMENTACAO URBANA 
EIRELI – EPP o qual apresentou o valor global de R$ 855.358,65 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos 
e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos e INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA o qual apresentou o valor global de R$ 799.915,47 (Setecentos e noventa e nove mil, novecentos e quinze 
reais e quarenta e sete 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

OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHO-
ÇA. Bel. Sebastião David Correa Tourinho - Oficial 
Registrador Titular. Rua Bernardino Saturnino da Sil-
va, n° 87, Caminho Novo - CEP 88132-335. Fone: (48) 
3242-4522 site: www.riph.com.br email: cripalhoca@
riph.com.br. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA USU-
CAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sebastião David 
Correa Tourinho, oficial registrador do Oficio de Re-
gistro de Imóveis de Palhoça/SC, faz saber à terceiros 
eventualmente interessados, que os srs. Alfredo Hahn, 
CPF n° 899.497.309-53, CNH n° 02182956344 DE-
TRAN/SC, nascido em 02/02/1974, empresário, e Vâ-
nia da Silva Hahn, CPF n° 951.324.499-72, CNH n° 
03359206202 DETRAN/SC, nascida em 10/04/1975, 
brasileiros, casados entre si, residentes e domiciliados 
na rua Pedro Lindolfo Schutz, n° 179, apto 202, Aririú, 
Palhoça/SC, requer pedido de reconhecimento extraju-
dicial da usucapião extraordinária, alegando o exercício 
da posse no lapso temporal por mais de 15 anos, do 
imóvel urbano, com 236,61m² (duzentos e trinta e seis 
metros e sessenta e um centímetros quadrados), com 
um perímetro de 60,78 metros, situado no lado ímpar 
da avenida Bom Jesus de Nazaré, s/n°, com a esqui-
na formada pela rua Lauro Rosar, Aririú, Palhoça/SC, 
confrontando: frente, ao norte, 14,111 metros, com a 
avenida Bom Jesus de Nazaré; de um lado, ao leste, em 
três lances, 2,595 metros, 4,953 metros e 9,467 metros, 
todos com a rua Lauro Rosar; fundos, ao sul, 15,161 
metros com o imóvel de posse de Plaumi Pedro da 
Silva, remenascente das matrículas 22.058 e 22.059-
RG; e do outro lado, ao oeste, 14,493 metros, com o 
imóvel matriculado sob n° 12.422 de Talis Marcelo 
Nervi. Possui benfeitoria de aproximadamente 38m².

Processo nº 23080.031712/2019-41
Pregão Eletrônico nº 190/2019 - 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 190/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de resistor fixo de carbono para atender a UFSC. Valor estimado: 
R$ 7.701,00. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 01/08/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 14/08/2019 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
Processo nº 23080.036898/2019-25

Pregão Eletrônico nº 197/2019 - 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 197/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de mobília 
para utilização no Edifício do Prédio da Engenharia Civil do CTC da UFSC. Valor estimado: 
R$ 432.287,26. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 01/08/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e 
hora para sessão dos lances: dia 19/08/2019 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
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Safra da tainha fica no prejuízo
Ontem se encerrou a safra 

2019 da tainha em Santa Cata-
rina. Os lanços ficaram aquém 
das expectativas iniciais, trou-
xeram prejuízos para pescado-
res artesanais e não movimen-
taram a economia catarinense 
como de costume.

O principal motivo apon-
tado pelos pescadores como 
sendo responsável pelo fracas-
so foram as condições climáti-

cas. “Faltou frio e faltou vento 
sul” nas palavras de Chinho, 
pescador da Barra da Lagoa, em 
Florianópolis.

A expectativa da Fepesc 
(Federação dos Pescadores do 
Estado de Santa Catarina) no 
início da temporada era de uma 
das melhores safras da histó-
ria, fazendo uma projeção de 
capturar 2,5 mil toneladas de 
tainha com a pesca artesanal.

Após um início fraco da sa-
fra, a expectativa foi reduzida 
para 2 mil toneladas. Agora, 
com o final do período, o resul-
tado foi decepcionante para os 
pescadores artesanais. Apenas 
1.157 toneladas de tainha foram 
capturadas, ficando abaixo in-
clusive dos números de 2018, 
quando foram capturadas 1,2 
mil toneladas e já foi conside-
rado um ano fraco.

Captura pulverizada

Para Ivo da Silva, presidente 
da Fepesc, 2019 sem dúvidas foi 
uma das piores safras de todos 
os tempos, mas se houve algo 
de bom nesta temporada, foi a 
melhor distribuição dos peixes.

“É uma avaliação razoável, 
apesar do número abaixo da 
expectativa foi uma pesca 
pulverizada, que atendeu a maioria 
das comunidades de Santa Catarina. 
Os lanços não se concentraram em 
um único lugar como acontece na 
Barra da Lagoa, Bombinhas, praia 
do farol de Santa Marta e Passo 
de Torres. Além desses lugares 
tradicionais ocorreram bons lanços 
também em , São Francisco do 
Sul,Camboriú, Palhoça, Garopaba 
e Imbituba”, explicou Ivo.

No ano de 2019, o local onde 
ocorreram mais lanços e se capturou 
a maior quantidade de tainhas foi 
Florianópolis. Na Capital destacam-
se as praias da Lagoinha, Ingleses, 
Barra da Lagoa e Praia Brava. 

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2019


