
 EXTRAVIO

Extravio de uma impressora de ECF-IF, Epson TM T9DOF, número de fabricação EP 121710000000011527, 

da Empresa Restaurante e Lanchonete Amarelo Limão Eireli, com CNPJ nº 13.240.071/0001-03,  

situada a Rua Jerônimo Coelho, 60, box, 6, Centro, Florianópolis, SC.

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 106/19 
Objeto: aquisição de mobiliário sob medida para o Sesc Criciúma.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 13/01/2020

RETIFICATIVO 
Modalidade: Concorrência nº 23/19-AINF 
Objeto: Reforma da Central de Atendimento e Academia do SESC Balneário Camboriú. 
Alteração do Edital e seus Anexos

PUBLICAÇÃO LEGAL

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO E DOMINGO, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2019 19 BRASIL

Sorteio da Mega-Sena da Virada será realizado às 20h do dia 31 de 
dezembro; quem quiser apostar tem até as 18h de terça-feira

Prêmio chega a R$ 300 milhões
Obrasileiro que sonha 

ficar milionário tem 
até a próxima terça-

feira (31), às 18h, para fazer 
sua aposta da Mega-Sena da 
Virada em qualquer lotérica 
do país. 

O apostador que acertar 
as seis dezenas sorteadas le-
vará um prêmio estimado em 
R$ 300 milhões. O concurso 
2.220, que vai definir o novo 
milionário, ou os novos milio-
nários do Brasil, será realizado 
no mesmo dia, às 20h.

Segundo a Caixa Econô-
mica Federal, responsável pela 
gestão das Loterias, o prêmio 
não vai acumular. Se ninguém 
acertar as seis dezenas, os R$ 
300 milhões serão divididos 
entre os acertadores da quina. 

Também é possível fazer o 
jogo pela internet, no próprio 
site da Caixa.

A aposta mínima custa R$ 
4,50. Quanto mais números 
marcar, maior o preço e maio-
res as chances de levar a pre-
miação para casa.

Quem ganhar terá 90 dias 
para resgatar a quantia em 
uma das agências da Caixa. No 
sorteio da Mega da Virada do 
ano passado, 52 apostadores 
dividiram o prêmio de R$ 302 
milhões.

Até o presidente Jair Bol-
sonaro tenta a sorte na Mega 
da Virada. Na quinta-feira 
(26), Bolsonaro foi a uma casa 
lotérica no bairro do Cruzeiro 
Velho, em Brasília, e fez dois 
jogos.

JUIZ DE GARANTIAS

CNJ vai lançar 
consulta pública

ATÉ 60%

DPVAT terá 
taxas menores 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ),  
responsável por criar normas para o sistema 
judiciário, vai lançar na próxima segunda-feira 
(30) uma consulta pública sobre a criação da 
figura do juiz de garantias, alvo de dúvidas e 
questionamentos no Congresso e em tribunais 
superiores.

A ideia é ouvir a opinião de tribunais, juí-
zes, associações de magistrados, Conselho Na-
cional do Ministério Público (CNMP), Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e a Defenso-
ria Pública da União (DPU). A consulta estará 
aberta no site do CNJ até 10 de janeiro.

De acordo com lei aprovada pelo Congres-
so e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, 
um juiz deverá conduzir a investigação crimi-
nal, em relação às medidas necessárias para o 
andamento do caso até o recebimento da de-
núncia, e outro magistrado ficará com o julga-
mento do processo

Diante das divergências sobre o assun-
to, o presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do CNJ, Dias Toffoli, criou um grupo de  
trabalho para elaborar um estudo e apresentar, 
até 15 de janeiro, sugestões para regulamentar 
o texto.

Um integrante do grupo ouvido reservada-
mente pela reportagem diz que a instituição do 
juiz de garantias não retroage, já que as inova-
ções de direito penal mais “gravosas” não são 
retroativas.

Depois de ser extinto e recriado 
no espaço de oito dias, o seguro por 
danos pessoais causados por veí-
culos automotores de via terrestre, 
o DPVAT, teve sua reestruturação 
aprovada pelo Conselho Nacio-
nal de Seguros Privados (CNSP) e 
terá o seu monopólio quebrado.  
Antes disso, irá consumir todo 
o excedente do fundo, ao todo  
R$ 5,8 bilhões.

O valor do DPVAT, cobrado em 
cota única no ato de pagamento do 
IPVA que irá vigorar nos próximos 
quatro anos será de R$ 5,23 para 
carros, R$ 10,57 para ônibus e mi-
cro-ônibus com frete, R$ 5,78 para 
caminhões e R$ 12,30 para motos.

As reduções ultrapassam os 
60% em relação a 2019 e o objeti-
vo é zerar os valores excedentes à 
necessidade de cobertura de aci-
dentes no ano, estimada em R$ 3,4 
bilhões. Se não fosse utilizado o ex-
cedente do fundo, o DPVAT em 2020 
seria de R$ 23.

Atualmente, apenas a segurado-
ra Líder tem autorização para cobrar 
a taxa, o que vai mudar a partir de 
2021, segundo a superintendente da 
Susep, Solange Vieira.

Prisão disciplinar de PMs  
e bombeiros é extinta
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 
13.967, que extingue prisão disciplinar para 
policiais e bombeiros militares. Aprovada pelo 
Senado neste mês, a medida divide opiniões.
Publicada no Diário Oficial da União, a sanção muda 
o Decreto-Lei 667, de 1969, da ditadura militar. Entre 
as mudanças, o texto proíbe “medida privativa e 
restritiva de liberdade” para processos administrativos 
disciplinares das corporações. “As Polícias Militares e 
os Corpos de Bombeiros Militares serão regidos 
por Código de Ética e Disciplina”, diz o texto. Estados 
e o DF terão 12 meses para regulamentar as mudanças 
e implementar o Conselho de Ética e Disciplina Militares.

Se ninguém acertar as seis dezenas, os R$ 300 milhões serão divididos entre os acertadores da quina
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