
COMUNICADO
A. ANGELONI & CIA. LTDA. - CNPJ: 
83.646.984/0016-96, comunica a perda / 
extravio dos equipamentos: PDV 67 - mar-
ca EPSON – modelo: TMH6000 FBII 
N/S: EP050700000000000016, e PDV 
68 - marca EPSON – modelo: TMH6000 
FBII N/S: EP050700000000000017, con-
forme BO nº Registro 0492994/2019-BO-
00614.2019.0022722.

 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 12ª REGIÃO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições e nos termos do disposto no artigo 29 do Código de Processamento Disciplinar do Conselho Federal 
de Psicologia (Resolução CFP nº 11/2019), CITA, pelo presente Edital, a psicóloga MARIA APARECIDA NAZARETH 
BERNADETE GUEDES PRADO, inscrita(o) no Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região sob o nº 06/85880, 
por se encontrar em local incerto e não sabido, e considerando que a psicóloga foi indiciada no Processo Disciplinar 
Ético nº 417/16, instaurado mediante representação apresentada por SUZANA SUSI PFEIFER. A psicóloga, que será 
considerada citada após 25 (vinte e cinco) dias úteis da publicação deste Edital, terá prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para apresentar defesa escrita e os documentos que entender cabíveis. A defesa escrita e os documentos deverão 
ser enviados para o endereço eletrônico abaixo indicado ou entregues na sede do Conselho Regional de Psicologia 
do Estado de Santa Catarina, sob pena de revelia. À psicóloga será assegurada vista dos autos na sede do Conselho, 
em dias úteis, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. A sede do Conselho 
Regional do Estado de Santa Catarina encontra-se instalada na Rua Professor Bayer Filho, nº 110, Coqueiros, 
Florianópolis, Santa Catarina, 88080-300, tendo o seguinte endereço eletrônico processoetico@crpsc.org.br.

Florianópolis, 16 de agosto de 2019.
Rodrigo Gomes Ferreira - Conselheiro Presidente da Comissão de Ética

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente Planejamento e Desenvolvimento Urbano, sito à Rua Felipe 
Schmidt nº 1320, de acordo com o que dispõe a Lei Complementar nº 060/2000, art. 
45, parágrafo 1º, notifica as pessoas físicas ou jurídicas abaixo relacionadas, a tomarem 
conhecimento dos LAUDOS DE NOTIFICAÇÃO, contra elas expedidos, e, querendo 
poderão apresentar defesa administrativa no prazo de até 07 (sete) dias úteis da 
publicação deste edital, junto ao protocolo do Pró Cidadão, Av. Mauro Ramos, 224 – 
Centro. Nome e Número do Laudo: Salezio Costa - Laudo 056/SMDU/DAU/GF/2019.

 SINDVEST – Sindicato das Indústrias de Confecção e do Vestuário da Grande Florianópolis.
AVISO RESUMIDO - Serão realizadas eleições sindicais no dia 06 de setembro de 2019 (sexta-
feira), para composição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto a 
Federação e respectivos suplentes. Fica aberto o prazo de 10 (dez) dias para registro de chapas na 
sede do Sindicato, sito a rua Thiago da Fonseca, 44 – Capoeiras – CEP 88085-100 – Florianópolis/SC, 
no horário das 14h às 18h. A inscrição da(s) chapa(s) correrá da data da publicação do presente Aviso e 
de acordo com Ato 001/2019 – Regulamento da Eleição, que se encontra afixado na sede do Sindicato. 
Florianópolis, 19 de agosto de 2019 - Paulo Roberto da Rosa - Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 068/PMSJB/2019 - CONCORRÊNCIA 004/PMSJB/2019
ATA Nº 036/2019 (SEQUENCIA: 5)

A Comissão Permanente de Licitação reuniu-se no dia 20 de agosto de 2019, às 13h30, para dar continuidade 
ao Processo Licitatório nº 068/PMSJB/2019 - Concorrência nº 04/2019. A Comissão decidiu acolher na íntegra a 
decisão do superior hierárquico, deferindo parcialmente o recurso da empresa Traçado Construções e Serviços 
Ltda no que se refere ao atendimento do item 13.1.4, letra “b”, item 3 do edital. No entanto, a referida empresa 
permanece inabilitada por não atender o item 13.1.4, letra “b”, item 5. E, ainda, indeferindo os recursos das 
empresas Hejos Construções Civis Ltda e Trilha Engenharia Ltda EPP, que permanecem inabilitadas. Mantêm-
se, ainda, a habilitação das empresas Tec - Técnica de Engenharia Catarinense Ltda, Legnet Engenharia Ltda e 
Itaúba Incorporações e Construções Ltda por cumprirem todos os requisitos do edital. A sessão para a abertura e o 
julgamento das propostas fica marcada para o dia 22 de agosto de 2019, às 14h, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de São João Batista. Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Rufatto, Secretário, lavrei a presente ata 
que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Registre-se, publique-se, intimem-se.

São João Batista, 20 de agosto de 2019.
Gabriel Zunino Duarte - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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 3/19 - DAF
Objeto: locação de espaço, destinado a lanchonete na unidade operacional do Sesc/SC 
em Blumenau.
Entrega das propostas: até as 14h do dia 10/9/2019

Modalidade: Concorrência nº 4/19 - DAF
Objeto: locação de espaço, destinado a lanchonete na unidade operacional do Sesc/SC 
em Lages.
Entrega das propostas: até as 14h do dia 12/9/2019

Modalidade: Concorrência nº 52/19
Objeto: registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios, carnes e frios diversos 
para as unidades Sesc/SC em Canoinhas, São Bento do Sul e Mafra.
Entrega das propostas: até as 14h do dia 6/9/2019

Modalidade: Pregão eletrônico nº 98/19
Objeto: locação de veículos para projetos culturais do Sesc/SC
Entrega das propostas: até as 13h do dia 29/8/2019

RETIFICATIVO
Modalidade: Concorrência nº 3419
Objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 
odontológicos, sem fornecimento de peças, na unidade do Sesc/SC em Blumenau.
Prorrogação da entrega das propostas: até as 10h do dia 6/9/2019

Processo nº 23080.029682/2019-11
Pregão Eletrônico nº 222/2019 - 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 222/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais de 
acondicionamento e embalagens para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 61.601,17. Data para encaminhamento das propostas: 
a partir do dia 21/08/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão 
dos lances: dia 10/09/2019 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.040047/2019-87

Pregão Eletrônico nº 233/2019 - 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 233/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de acetonas e 
corantes para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 115.194,19. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 21/08/2019, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 12/09/2019 
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.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.030024/2019-64

Pregão Eletrônico nº 235/2019 - 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 235/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de mobiliário sob 
medida com instalação para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 86.292,41. Data para encaminhamento das propostas: a partir do 
dia 21/08/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: 
dia 02/09/2019 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.031834/2019-38

Pregão Eletrônico nº 236/2019 - 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 236/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de 
materiais elétricos para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 35.315,13. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 
21/08/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 
11/09/2019 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.040072/2019-61

Pregão Eletrônico nº 237/2019 - 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 237/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de reagentes 
diversos para laboratório para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 100.817,85. Data para encaminhamento das propostas: a partir do 
dia 21/08/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: 
dia 04/09/2019 às 10h00min. 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 23080.030092/2019-23

Pregão Eletrônico nº 238/2019 - 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 238/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de bancadas, 
mesas, gaveteiros e estação de trabalho para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 1.004.306,34. Data para encaminhamento das 
propostas: a partir do dia 21/08/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora 
para sessão dos lances: dia 17/09/2019 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.030050/2019-92

Pregão Eletrônico nº 240/2019 - 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 240/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de 
bancos, banquetas, pufes, sofás, quadros de avisos e suportes para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 631.656,17. Data para 
encaminhamento das propostas: a partir do dia 21/08/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.
gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 17/09/2019 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 23080.040328/2019-30

Pregão Eletrônico nº 241/2019 - 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 241/2019, tendo como objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de 
pipetas e provetas para atender a UFSC. Valor estimado: R$ 27.178,16. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 
21/08/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. Data e hora para sessão dos lances: dia 
02/09/2019 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.

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

PUBLICAÇÃO LEGAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2019


