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AVISO DE RETIFICAÇÃO 02 - Pregão Eletrônico nº 0016/2019
Torna-se pública a retificação nº 02, 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, no horário das 12:30 às 19:00, em 
dias úteis. Processo SGP-e: SJC 74996/2018. Protocolo CIG SGP-e: SJC 
9862/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0713/2020. Objeto: Aquisição de cadeiras de rodas e 
acessórios para o Centro Catarinense de Reabilitação (CCR). Abertura da 
sessão: 27/04/2020 ás 08h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o 
Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 36708/2020.
_____________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0725/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos para 
atendimento de ordens judiciais para a Gerência de Bens Judiciais 
(GEJUD). Abertura da sessão: 20/04/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.
sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) 
SES 36295/2020.
_____________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0536/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares 
para o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (HGMTR). Abertura da sessão: 
15/04/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e 
canais para todas as comunicações. (CIG) SES 29616/2020.
_____________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0726/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos 
hospitalares para o Hospital Governador Celso Ramos (HGCR). Abertura da 
sessão: 28/04/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se 
o Edital e canais para todas as comunicações. (CIG) SES 36595/2020.
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A cada dois minutos, uma 
mulher foi vítima de violên-
cia doméstica em 2019 no 
Brasil. Por dia, 180 mulheres 
levaram tapas, socos, pon-
tapés, xingamentos e puxões 
de cabelo dentro dos lares. 
Se por um lado, o isolamen-
to social previne o avanço 
do coronavírus, por outro, 
deixa as vítimas mais próxi-
mas dos seus agressores. Em 
Santa Catarina, desde que o 
decreto que restringiu a cir-
culação de pessoas nas ruas 
foi instituído, as mulheres 
estão 24 horas por dia com 
os companheiros em casa. 

Na outra ponta, os cen-
tros que servem para prestar 
assistência a essas vítimas 
estão fechados ou tiveram 
seus atendimentos transfe-
ridos para as telas de com-
putadores ou celulares. Mas, 
como denunciar pelo celular 
com o companheiro do lado?

Em todo Estado, os Cras 
(Centros de Referência de 
Assistência Social) e os 
Creas (Centros de Referência 

Especializado de Assistência 
Social) mudaram a dinâmica 
de atendimento.

Nas grandes cidades, 
como Florianópolis, Joinvil-
le, Blumenau e São José, os 
centros assistenciais fecha-
ram as portas e as emergên-
cias são atendidas somente 
pelo telefone. 

Por meio de decreto pu-
blicado na última terça-fei-
ra, o Ministério da Cidadania 

determinou que todos os 
atendimentos à essa popu-
lação deveriam ser tratados 
como serviços essenciais.

O governo de Santa Ca-
tarina repassou o comuni-
cado federal aos municípios 
e orientou para que os ser-
viços continuassem aber-
tos. Contudo, o Estado não 
tem poder fiscalizador e não 
pode emitir determinações. 
(Caroline borges)

Na última 
terça-feira, a 

rede do Tribunal 
alcançou a 

marca de 4,5 
mil usuários 
conectados
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Desafio enorme para os setores

Vítimas de violência ficam reféns de 
atendimento on-line durante isolamento

TJ digital mantém produtividade em home office
Indicadores estatísti-

cos do Judiciário catarinen-
se mostram que os esforços 
conjuntos de servidores e 
magistrados não comprome-
teram a produtividade du-
rante o período de quaren-
tena decorrente da Covid-19. 
Embora o  modelo  de  home 
office  tenha  sido adota-
do  desde o último dia 18, 
com magistrados e servido-
res atuando em casa, alguns 
índices chegaram a apresen-
tar produção proporcional ao 
mesmo período do ano pas-
sado. Entre os últimos dias 17 
e 24, foram registrados 106,3 
mil decisões/despachos nas 
comarcas catarinenses, o que 
representa uma elevação de 
21% em relação a 2019.

Como o sistema do Ju-
diciário catarinense é 100% 
eletrônico, a restrição à pre-
sença física nas unidades 
não impediu a manutenção 
da prestação jurisdicional. 
Além disso, o isolamento e 

a falta de atendimento ao 
público permitiram melho-
rar os números, mostran-
do que é possível ampliar a 
experiência digital no setor 
público e garantir a manu-
tenção das medidas de pre-
venção durante o período de 
quarentena, sem prejuízo 
maior ao cidadão.

A movimentação pro-
cessual manteve-se prati-
camente idêntica ao patamar 
do ano passado, com 1,8 mi-
lhão de movimentos no pe-
ríodo analisado, apenas 2% 
abaixo do que foi verificado 
no ano anterior. Mesmo sem 
expediente presencial nas 
unidades, o volume de jul-
gamentos também é signi-
ficativo: foram proferidas 21 
mil sentenças, numa média 
que ultrapassa a marca de 
3,5 mil por dia. Nos últimos 
dias ainda foram verificados 
números expressivos de pro-
cessos distribuídos (15,9 mil) 
e petições (181,1 mil).

Os mapas estatísticos indicam 
também o forte engajamento de servi-
dores e magistrados na rotina de home 
office, trabalhando em suas casas. So-
mente na última terça-feira, a rede do 
Tribunal alcançou a marca de 4,5 mil 
usuários conectados remotamente. “O 
Tribunal de Justiça já está há muitos 
anos com seu projeto de teletrabalho, 

mas a inclusão da grande maioria dos 
servidores nesse regime foi um desa-
fio enorme para todos os setores. Ga-
binetes, cartórios, informática, gestão 
de pessoas, todo mundo se envolveu, 
aderiu à ideia. Está funcionando muito 
bem”, avalia o juiz auxiliar da Presi-
dência Cláudio Eduardo Regis de Fi-
gueiredo e Silva.

Entre 8 e 14 de março foram registradas 1.589 ocorrências,  
e entre 15 a 21 de março, com quarentena, 1.055
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