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AVISO DE LICITAÇÃO SED 20559/2019.CIG 28256/2019
Pregão Eletrônico nº 0244/2019 - menor preço por item.

Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de mobiliários de 
assento pelo sistema de registro de preços para as escolas da Rede Pública 
Estadual de Ensino e   Centros de Educação Profissional -  CEDUP, de acordo com 
especificações, quantitativos e condições estabelecidas no  Edital. Início da entrega 
de propostas: às 00:01 horas do dia 27/11/2019. Fim da entrega de propostas: às 
13:30 horas do dia 09/12/2019. Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do 
dia 09/12/2019. Início da disputa 14:00 horas do dia 09/12/2019. O Edital e seus 
anexos estão disponíveis no site www.sed.sc.gov.br. Informações sobre o edital 
serão prestadas através do e-mail cplsed@sed.sc.gov.br.

Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação.

Florianópolis, 25 de novembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO SED 9247/2019.CIG 27792/2019
Pregão Eletrônico nº 0100/2019 - menor preço por item.

Objeto: Contratação  de Empresa especializada na prestação de  serviços  técnicos 
para  plataforma IBM Content Maneger em gestão eletrônica de documentos 
com recuperação  de informações e  digitalização de documentos, microfilmes, 
jaquetas e plantas das  Unidades Escolares  da Rede Pública Estadual de Santa 
Catarina e o Órgão Central. Início da entrega de propostas: às 00:01 horas do 
dia 29/11/2019. Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 11/12/2019. 
Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 11/12/2019. Início da disputa 
14:00 horas do dia 11/12/2019. O Edital e seus anexos estão disponíveis no 
site www.sed.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do  
e-mail cplsed@sed.sc.gov.br.

Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação.

Florianópolis, 25 de novembro de 2019.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 0982/2019 – menor preço global. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO RESTAURANTE-ESCOLA 
DO CERES EM LAGUNA/SC. Entrega de propostas: Até às 13:30 (treze horas 
e trinta minutos) do dia 11/12/2019 no Protocolo da Reitoria em Florianópolis/SC. 
Abertura da sessão: a partir das 14:00 (quatorze horas) do dia 11/12/2019 no 
Plenarinho da Reitoria. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.
portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através 
do e-mail licita@udesc.br ou no endereço: Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, 
Florianópolis/SC, no horário das 13h às 19h, em dias úteis.

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 1454/2019 – menor preço global. Objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 
APROVADOS DE PREVENTIVO DE INCÊNDIO E SPDA DE EDIFICAÇÕES DO 
CAMPUS I DA UDESC. Entrega de propostas: Até às 13h30min (treze horas e 
trinta minutos) do dia 22/01/2020 no Protocolo da Reitoria em Florianópolis/SC. 
Abertura da sessão: a partir das 14h00min (quatorze horas) do dia 22/01/2020 
no Plenarinho da Reitoria. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.
portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através 
do e-mail licita@udesc.br ou no endereço: Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, 
Florianópolis/SC, no horário das 13h às 19h, em dias úteis.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0085/2019.

Torna-se pública a retificação nº 01, como segue: o edital e seus anexos foram 
alterados devido a incorreções. O novo edital e seus anexos estão disponíveis 
no site www.sap.sc.gov.br. Informações serão prestadas através do e-mail 
geliclicitacao@sap.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Processo SGP-e: SJC 
77330/2019. Protocolo CIG SGP-e: SJC 91505/2019.

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335 
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a pedido 
da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 179.642, que INTIMA o sr. Maikel 
dos Santos, inscrito no CPF n° 725.120.831-87, a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 878770134565 registradas sob o n° R-7 da matrícula n° 90.647 
deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente a compra do imóvel situado 
na rua Henrique José da Silva, n° 530, Apartamento 101, Bloco 12, Vaga de Estacionamento 
descoberta vinculada n° 177, Condomínio Parque Flores do Oriente, Aririú, Palhoça/SC. 
Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 25/11/2019, correspondia a R$ 7.857,35 
(sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), sujeitos à atualização 
monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento. A 
INTIMAÇÃO é para que V. Sa. dirija-se a este Ofício de Registro de Imóveis, no endereço supra 
citado, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira e última publicação deste edital. Lembro-vos 
que poderá também proceder ao pagamento junto a credora. Fica Vossa Senhoria cientificado 
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, garante o direito de consolidação 
da propriedade em favor da credora fiduciária — Caixa Econômica Federal, nos termos do 
parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514/97. HC
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC 25 de novembro de 2019
O OFICIAL

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na  
veiculação deste edital R$ 792,00.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 771/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 Maior Oferta, tendo como objeto: concessão da execução de serviço público 
de remoção, guarda e depósito de veículos apreendidos ou recolhidos em 
decorrência de infração de trânsito, aplicação de medidas administrativas ou 
penalidades, nos termos da Lei Municipal 7.617, de 28 de abril de 2008 e suas 
alterações. O limite para a entrega dos envelopes será às 13h50min do dia 07/01/2019. 
A reunião de abertura dos envelopes será às 14h do mesmo dia, 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.  
Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

 Câmara Municipal de Vereadores de Porto Belo – SC
Aviso de Licitação - Tomada de Preço nº 01/2019. Objeto: Aquisição de móveis para a recepção e cozinha desta 
casa legislativa, de acordo com os projetos anexados, que fazem parte deste edital. Tipo de Licitação: Menor preço 
global. Regimento: Lei Federal nº 8.666/1993 e 10520/2002, com suas alterações. Abertura das propostas: Às 14:30h 
do dia 12 de dezembro de 2019, na Câmara Municipal de Porto Belo, sito Rua Capitão Gualberto Leal Nunes, nº 330, 
centro de Porto Belo (SC). Mais informações: Pessoalmente no endereço acima citado ou pelo fone (47) 3369-4510 ou 
através do site http://camaraportobelo.sc.gov.br/. Porto Belo (SC), 25 de novembro de 2019. Leydyani Mendes da Silva -  
Presidente da Comissão de Licitação. Altino Torquato dos Santos Junior - Presidente da Câmara de Vereadores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 202/2019

O Município de Rio do Sul/SC, por meio da Secretaria de Infraestrutura, torna público, que fará 
realizar na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, 
Centro, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, execução indireta do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para execução da construção de praça 
no bairro Santa Rita – Rio do Sul/SC, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações 
posteriores, Lei Federal nº 123/2006 com suas alterações e pelas normas, especificações e 
condições contidas neste edital e seus anexos.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, no Departamento 
de Compras e Licitações do Município, no endereço constante no preâmbulo deste, no horário de 
expediente da Prefeitura Municipal.
Os interessados em adquirir o edital e seus anexos poderão fazê-lo pelo site: www.riodosul.sc.gov.br 
no menu autoatendimento - licitações ou pelos endereços eletrônicos: jose.deola@riodosul.sc.gov.br / 
franciele.lippel@riodosul.sc.gov.br.
Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até as 
08h00min do dia 12/12/2019, devendo ser protocolados no Departamento de Compras e Licitações.
A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 08h30min do dia 12/12/2019, na Sala de 
Licitações do Prédio Central da Prefeitura Municipal.

Rio do Sul, 19 de novembro de 2019
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Prefeito Municipal
DANIEL PASA

Secretário de Infraestrutura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SINDEPARK-SC, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os 
associados, a comparecer na Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 29 de novembro 
de 2019, às 11h em primeira convocação e às 11h30min em segunda convocação, na sede do 
sindicato, sito a Rua Felipe Schmidt 303, SL 616, Centro CEP: 88010-001- Florianópolis, Santa 
Catarina, para tratar da seguinte ordem do dia:
1 – Aprovação das contas dos anos anteriores e dos relatórios de ocorrências;
2 – Aprovação da proposta de orçamento de receitas e despesas para cada exercício seguinte.

Florianópolis, 26 de novembro de 2018
André Luiz Ostermann

Presidente 
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SUPERLOTAÇÃO

HU opera 
acima da 
capacidade

Na manhã de ontem, pacien-
tes que procuravam atendimento 
emergencial no HU da UFSC, em 
Florianópolis, recebiam a mes-
ma informação tanto por telefone 
quanto no balcão de atendimen-
to: emergência para adultos estava 
suspensa.

Sem previsão para voltar a re-
ceber novos pacientes, uma funcio-
nária da unidade explica que quem 
decide esperar pela assistência pode 
não ser atendido. Outra possibilida-
de é aguardar uma média de 10 ho-
ras para conversar com um médico.

O efetivo do hospital passa de 
1.600 funcionários. No entanto, com 
mais de 2.700 casos e cerca de 200 
internações por mês, o fechamen-
to da emergência se repete quase 
diariamente na unidade há anos. De 
acordo com a administração, faltam 
profissionais e espaço para receber 
a grande demanda. Quando as por-
tas ficam fechadas, quem procura 
atendimento é direcionado para 
outros hospitais. Apenas pacientes 
considerados graves, e aqueles en-
caminhados pelo Corpo de Bombei-
ros e Samu, estão sendo atendidos 
pelas equipes médicas.

Novos funcionários
Para tentar reduzir o 

problema, o HU pretende 
contratar novos funcionários. 
Há um concurso público 
aberto para a contratação 
de 1.660 profissionais de 
várias áreas em todo o 
país. O número de vagas 
em Santa Catarina será de 
acordo com a demanda. 

O concurso já está na 
fase final e resta apenas a 
homologação e publicação 
oficial da EBSERH (Empresa 
Brasileira de Serviços 
Hospitalares), empresa que 
administra o hospital. A 
previsão é de que os novos 
servidores passem a atender 
a partir do ano que vem. 
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