
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na  
veiculação deste edital R$ 2.772,00.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 002/PMF/SMSP/SUSP/2019 - ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO EM PONTO FIXO, DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2019/2020. 
Objeto: Inscrições para exploração temporária de atividade de comércio em ponto fixo 
(através de tenda), que não envolva manipulação de alimentos (aluguel de cadeiras e 
guarda-sóis), situado na faixa de areia das praias de Florianópolis durante a temporada 
de verão 2019/2020. Período de inscrições: de 14/08/2019 até 19/08/2019.Local para 
inscrições: Exclusivamente pelo site da PMF http://www.pmf.sc.gov.br . 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 003/PMF/SMSP/SUSP/2019 - PARA ATIVIDADE 
DE COMÉRCIO EM PONTO FIXO, DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2019/2020. 
Objeto: Inscrições para exploração temporária de atividade de comércio em ponto fixo 
(através de tenda), que envolva manipulação de alimentos e bebidas, situado na faixa de 
areia das praias de Florianópolis durante a temporada de verão 2019/2020. Período de 
inscrições: de 14/08/2019 até 19/08/2019. Local de inscrições: Exclusivamente pelo 
site da PMF  http://www.pmf.sc.gov.br .
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 004/PMF/SMSP/SUSP/2019 - PARA ATIVIDADE 
DE COMÉRCIO AMBULANTE, DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2019/2020. 
Objeto: Inscrições para exploração temporária de atividade de comércio de artigo 
de praia, na faixa de areia das praias de Florianópolis durante a temporada de verão 
2019/2020. Período de inscrições: de 14/08/2019 até 19/08/2019. Local de inscrições: 
exclusivamente pelo site da PMF  http://www.pmf.sc.gov.br .
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 005/PMF/SMSP/SUSP/2019 - PARA ATIVIDADE 
DE COMÉRCIO AMBULANTE, DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2019/2020.
Objeto: Inscrições para exploração temporária de atividade de comércio de água 
de coco, na faixa de areia das praias de Florianópolis durante a temporada de verão 
2019/2020. Período de inscrições: de 14/08/2019 até 19/08/2019. Local de inscrições: 
exclusivamente pelo site da PMF http://www.pmf.sc.gov.br .
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 006/PMF/SMSP/SUSP/2019 - PARA ATIVIDADE 
DE COMÉRCIO AMBULANTE, DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2019/2020.
Objeto: Inscrições para exploração temporária de atividade de comércio de chopp e 
espumante, na faixa de areia das praias de Florianópolis durante a temporada de verão 
2019/2020. Período de inscrições: de 14/08/2019 até 19/08/2019. Local de inscrições: 
Exclusivamente pelo site da PMF http://www.pmf.sc.gov.br .
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 007/PMF/SMSP/SUSP/2019 - PARA ATIVIDADE 
DE COMÉRCIO AMBULANTE, DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2019/2020.
Objeto: Inscrições para exploração temporária de atividade de comércio de açaí, na faixa 
de areia das praias de Florianópolis durante a temporada de verão 2019/2020. Período 
de inscrições: de 14/08/2019 até 19/08/2019. Local de inscrições: exclusivamente pelo 
site da PMF  http://www.pmf.sc.gov.br .
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 008/PMF/SMSP/SUSP/2019 - PARA ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO AMBULANTE, DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2019/2020.Objeto: 
Inscrições para exploração temporária de atividade de comércio de empada, na faixa de 
areia das praias de Florianópolis durante a temporada de verão 2019/2020. Período de 
inscrições: de 14/08/2019 até 19/08/2019. Local de inscrições: Exclusivamente pelo 
site da PMF http://www.pmf.sc.gov.br .
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 009/PMF/SMSP/SUSP/2018 - PARA COMÉRCIO 
AMBULANTE NAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, DURANTE A TEMPORADA DE 
VERÃO 2019/2020. Objeto: Inscrições para exploração temporária de atividade de 
comércio ambulante que envolva manipulação de alimentos (venda de coquetéis, sucos 
naturais e industrializados), na faixa de areia das praias de Florianópolis durante a 
temporada de verão 2019/2020. Período de inscrições: de 14/08/2019 até 19/08/2019. 
Local de inscrições: exclusivamente pelo site da PMF  http://www.pmf.sc.gov.br .
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 010/PMF/SMSP/SUSP/2019 - PARA ATIVIDADE 
DE COMÉRCIO AMBULANTE, DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2019/2020. 
Objeto: Inscrições para exploração temporária de atividade de comércio ambulante, 
que envolva manipulação de alimentos (caixa térmica), situado na faixa de areia 
das praias de Florianópolis durante a temporada de verão 2019/2020. Período de 
inscrições: de 14/08/2019 até 19/08/2019. Local de inscrições: Exclusivamente 
pelo site da PMF http://www.pmf.sc.gov.br .
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 011/PMF/SMSP/SUSP/2019 - PARA ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO AMBULANTE, DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2019/2020. Objeto: 
Inscrições para exploração temporária de atividade de comércio de choripan, na faixa de 
areia das praias de Florianópolis durante a temporada de verão 2019/2020. Período de 
inscrições: de 14/08/2019 até 19/08/2019. Local de inscrições: Exclusivamente pelo 
site da PMF http://www.pmf.sc.gov.br .

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

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

RESULTADO
Objeto: 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. 
Empresa Vencedora do Processo: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA: com o valor 
global de R$ 799.915,47 (Setecentos e noventa e nove mil, novecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos).
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 TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/PMT/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 020/PMT/2019
RETIFICADO E NOVA ABERTURA DATA DE ABERTURA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, 
TERRAPLANAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA GERALDINO MARTINS REIS, COM 324,00 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.
Tipo: Menor Preço Global 
Data de Abertura: 30 de agosto de 2019, as 08h00;
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

 “ERRATA: por erro operacional, o referido edital deveria ter veiculado na edição de 13/08/2019”.

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE BIGUAÇU - SC
Oficial Titular: Maurício Passaia
Rua Getúlio Vargas, n° 72, Sala 102, Centro, Biguaçu-SC, CEP 88160-128
Tel.: (48) 32854656 - E-mail: ribigua@ribigua.com.br- Site: www.ribigua.com.br 

EDITAL - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
VANESSA ZOLDAN, Oficial Substituta 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 parágrafo 4°, 
inciso IV, do artigo 216-A da Lei n°6.015, de 31 de dezembro de 1973, e ao Provimento n°65, de 14 de dezembro 
de 2017, que se encontra em andamento nesta Serventia, sob o protocolo n°95.511, de 25 de junho de 2019, o 
procedimento de usucapião extrajudicial ordinária (art. 1.242 do Código Civil, de 10 de janeiro de 2002) de 
um terreno de posse com área de 297,05m2 (duzentos e noventa e sete vírgula cinco metros quadrados), 
situado na Rua Acácio Reitz, bairro Universitário, neste Município e Comarca de Biguaçu/SC. O referido 
terreno confronta com terras do Município de Biguaçu/SC, através da Rua Acácio Reitz; Heriberto Rocha 
Peres e Fernanda Cristina da Silva Peres e Claudi da Silva (matrícula n°9.366); Alexandre António Henrique 
e Ana Paula dos Santos (matrícula n° 15.104); Natalia Schwartz da Silva (matricula n° 9.367); e Naim 
Manoel Marcelino e Adelina Agostinha Marcelino (matrícula n° 1.766), conforme o desenho abaixo, com as 
medidas e descrições constantes .na planta e no memorial descritivo arquivados nesta Serventia. O imóvel está 
inserido em uma gleba maior de terras matriculada neste Registro Imobiliário sob o n° 9.366, Livro n° 02/
RG, de propriedade do requerente e de Fernanda Cristina da Silva Peres e seu esposo Heriberto Rocha 
Peres e de Claudi da Silva, cuja posse da fração ideal que pretende-se individualizar vem sendo exercida 
desde 13/12/2005 pelo requerente, André Luiz Marcelino, inscrito no CPF sob n° 059.184.749-35, portador 
da CNH n° 03810699125 DETRAN/SC, na qual consta a CURG n° 4847732 SSP/SC, nascido em 19/01/1988, 
brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado na Rua Acácio Reitz, n° 392, bairro Jardim São Nicolau, em 
Biguaçu/SC, o qual declara não conviver em união estável. Tendo sido apresentados os documentos exigidos por 
Lei para reconhecimento da propriedade, e por estar a documentação apta, faz-se publicação do presente 
edital para dar ciência do pedido a possíveis interessados. As impugnações daqueles que se julgarem 
prejudicados quanto ao registo do aludido procedimento deverão ser apresentadas dentro do prazo de 
15 (quinze) dias, contados da data da publicação na imprensa do presente edital, sendo que o silêncio 
implicará na anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião extrajudicial. Findo o prazo, será feito o 
registro, ficando os documentos â disposição dos interessados neste Ofício, durante as horas regulamentares. 
Dado e passado nesta cidade de Biguaçu, aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (09/08/2019).  
Vanessa Zoldan - Oficial de Registro Substituta.

Processo nº 23080.049897/2019-41
Pregão Eletrônico Concessão nº 193/2019

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 193/2019, tendo como objeto a concessão de uso de área física da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), medindo 56,82m², localizada no 
Campus Joinville, destinada à exploração e operação comercial de serviços de 
lanchonete. Valor estimado anual: R$ 23.918,88. Data para encaminhamento das 
propostas: a partir do dia 14/08/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 27/08/2019 
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.

Processo nº 23080.029626/2019-79
Pregão Eletrônico nº 210/2019 - 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 210/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de bombonas para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 52.795,75. Data 
para encaminhamento das propostas: a partir do dia 14/08/2019, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para 
sessão dos lances: dia 30/08/2019 às 14h30min. 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 23080.030098/2019-09
Pregão Eletrônico nº 211/2019 - 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 211/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de móveis sob medida para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 
216.365,60. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 14/08/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 26/08/2019 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 23080.031243/2019-61
Pregão Eletrônico nº 212/2019 - 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 212/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de equipamentos hospitalares e de laboratório para o Campus de 
Araranguá, da UFSC. Valor estimado: R$ 1.528.411,55. Data para encaminhamento 
das propostas: a partir do dia 14/08/2019, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: 
dia 03/09/2019 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 23080.031652/2019-67
Pregão Eletrônico nº 214/2019 - 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 214/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de cabo elétrico flexível para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 
41.258,63. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 14/08/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
Data e hora para sessão dos lances: dia 28/08/2019 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.

Processo nº 23080.029914/2019-23
Pregão Eletrônico nº 218/2019 - 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 
218/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de projetores, 
telas de projeção e televisores para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 953.257,17. 
Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 14/08/2019, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão 
dos lances: dia 29/08/2019 às 09h30min. 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 23080.029804/2019-61
Pregão Eletrônico nº 220/2019 - 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 220/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual 
aquisição de aparelhos de medição para atender a UFSC. Valor estimado: 
R$ 1.391.293,00. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 
14/08/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.
gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 05/09/2019 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.
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PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2019

TEMPORADA

Capital abre
editais para
ambulantes

A Prefeitura de Florianópolis 
lançou ontem dez editais de cre-
denciamento para os interessados 
em trabalhar com o comércio am-
bulante durante a temporada de 
verão 2019/2020. A inscrição é ex-
clusivamente via internet, e todos 
os candidatos deverão passar pelo 
curso de capacitação “Turismo em 
Florianópolis: qualificação no aten-
dimento”, com duração de três ho-
ras, oferecido pelo município.

As publicações preveem 1.009 
vagas, incluindo pessoas com defi-
ciência e idosos, distribuídas em dez 
modalidades. É permitida apenas 
uma inscrição por requerente em 
um único edital de credenciamen-
to e em uma única opção de praia. 
O prazo de vigência dos alvarás de 
licença emitidos aos comerciantes 
credenciados vai de 15 de novembro 
de 2019 a 12 de abril de 2020. Inte-
ressados podem se inscrever a par-
tir de hoje até 19 de agosto, no site 
da prefeitura. O sorteio eletrônico 
será no dia 2 de setembro.

AS VAGAS

Cadeira e guarda-sol - 
149 vagas, sendo 4 para 
idosos e 16 para pessoas 
com deficiência
Tenda de alimentos 
e bebidas em pontos 
fixos - 146 vagas, sendo 
8 para idosos e 16 para 
pessoas com deficiência
Artesanato, artigo de 
praia, chapéus, mantas/
redes - 104 vagas, sendo 
25 para idosos e 24 para 
pessoas com deficiência
Água de coco - 85 vagas, 
sendo 23 para idosos e 23 
para pessoas com deficiência
Carrinho de chope/
espumante - 133 vagas
Açaí - 93 vagas, sendo 
24 para idosos e 24 para 
pessoas com deficiência
Empada -14 vagas
Coquetéis, sucos naturais 
e industrializados - 109 
vagas, sendo 12 para 
idosos e 13 para pessoas 
com deficiência
Alimentos em caixa 
térmica - 80 vagas, sendo 
20 para idosos e 21 para 
pessoas com deficiência
Choripan - 96 vagas, sendo 
23 para idosos e 24 para 
pessoas com deficiência.


