
COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local, que uma 
ruptura de cabo óptico impediu a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários das localidades de Concórdia, Faxinal 
do Guedes, Herval d’Oeste, Joaçaba, Videira e Xanxerê - SC no dia 01/07/2020, a partir das 00h31 (horário de Brasília).  
A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do serviço, normalizando-o 
integralmente às 03h30 (horário de Brasília). 

Notícias do Dia/SC
Publicação: 03/07/2020

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local, 
que falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários das localidades 
de Bombinhas, Camboriú e Navegantes - SC no dia 01/07/2020, a partir das 10h56 (horário de Brasília).  
A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do serviço, normalizando-o 
integralmente às 11h50 (horário de Brasília).
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 Poder Judiciário - JUSTIÇA ESTADUAL - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - 6ª 
Vara Cível da Comarca de Florianópolis Rua Gustavo Richard, 434 - Bairro: Centro - CEP: 88010290 
- Fone: (48) 3287-6679 - Email: capital.civel6@tjsc.jus.br MONITÓRIA Nº 0302807-41.2019.8.24.0023/
SC AUTOR: BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA. RÉU: CAMILA CRISTINA HOFFMANN EDITAL Nº 
310004302359 - JUIZ DO PROCESSO: Celso Henrique de Castro Baptista Vallim - Juiz(a) de Direito 
Citando(a)(s): CAMILA CRISTINA HOFFMANN, cpf: 06521905961, endereço: Rua Augusto Westphal, 
00, ao lado do 810 - Ponte do Imaruim - 88130500 - Palhoça (Residencial). Prazo do Edital: 20 dias Valor 
do Débito: 4.604,31 + acréscimos legais. Data do Cálculo: 07/03/2019. Pelo presente, a(s) pessoa(s) 
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste 
Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e CITADA(S) para efetuar o pagamento 
do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada, acrescido de honorários advocatícios de 5% 
do valor da causa, ou oferecer embargos, em 15 (quinze) dias, contados do primeiro dia útil seguinte 
ao transcurso do prazo deste edital (art. 231, IV, do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os 
embargos no prazo marcado, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º, do 
CPC). Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para que chegue ao
conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de 
costume e publicado 1 (uma) vez(es), sem intervalo de dias, na forma da lei.

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 1576/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos 
para atendimento de ordens judiciais para a Gerência de Bens Judiciais 
(GEJUD). Abertura da sessão: 21/07/2020 ás 8h15min. No site www.e-lic.
sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações. 
(CIG) SES 81412/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0020/2020 - menor preço por lote.
Objeto: Fornecimento de peças, componentes, acessórios, ferramentais 
e execução de serviços de manutenção para as aeronaves modelo 
Helicóptero Air Bus AS 350 B2 para o Batalhão de Operações Aéreas do 
CBMSC. Início da entrega de propostas: às 09:00 horas do dia 02/07/2020. 
Fim da entrega de propostas: às 09:00 horas do dia 14/07/2020. Abertura 
da sessão: a partir das 09:00 horas do dia 14/07/2020. O Edital e seus 
anexos estão disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. 
Processo: CBMSC 10724/2020. CIG: CBMSC 15591/2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO nº 01
Pregão Eletrônico nº: 020-2020-CBMSC

O Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar - FUMCBM torna público 
a retificação n° 01 no Edital do Pregão Eletrônico nº: 020-2020-CBMSC. 
O Edital foi alterado devido a atualizações do instrumento convocatório. 
O Termo de Retificação, Edital e Anexos estão disponíveis no site www.
portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas 
através do referido site, quando optar por efetuar o download do 
edital como interessado. Processo SGP-e: CBMSC 10724/2020.  
Protocolo CIG SGP-e: CBMSC 15591/2020.

Reação Apoio Laboratorial S.A. CNPJ 10.432.097/0001-65 - NIRE 42300033014 - Edital de Convocação - 
Assembléia Geral Ordinária - Ficam os Senhores Acionistas convidados a comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária do Reação Apoio Laboratorial S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 18 de julho de 2020, às 10:00 
horas, na sede da empresa, localizada na Rua Francisco Tolentino, 23, Jardim Eldorado, na cidade de Palhoça/
SC, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I. Apresentação, exame, discussão e aprovação das 
Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
II. Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
III. Fixar o montante da remuneração global anual dos administradores da Companhia; IV. Outros assuntos 
de interesse da Companhia. Os acionistas poderão ser representados na Assembléia Geral por procuradores, 
na forma do artigo 126, §1º, da Lei 6.404/76, sendo que os respectivos instrumentos de mandato deverão ser 
depositados na sede social da Companhia até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Assembléia 
convocada. Palhoça/SC, 30 de junho de 2020. Jairo Luiz Ledra - Presidente do Conselho de Administração

TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A - TSLE
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2020

TIPO: Menor Preço. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de 
projetos básico e executivos, fornecimento de materiais, equipamentos e sistemas, incluindo obras e 
serviços de engenharia para Implantação do Segundo Transformador de 525 / 138 / 13,8 kV – 75 MVA, no 
formato EPC (Contrato de Engenharia, Fornecimento de Equipamentos, Sistema e Materiais, Construção e 
Comissionamento), de acordo com o Anexo I – Termo de Referência, torna público a todos os interessados 
que o PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 003.2020 com abertura marcada para o dia 15.7.2020 às 10h, fica 
PRORROGADO para o dia 03.08.2020 às 10h. MOTIVO: Adequação ao Edital e seus anexos. As alterações 
estão no site da TSLE. www.tsle.com.br. Ricardo Guimarães Moura - Diretor Administrativo Financeiro

Para retomar 92% da coleta seletiva de resíduos em Florianópolis a partir deste domingo a Comcap 
contratou 35 servidores temporários, já que 410 estão afastados por serem do grupo de risco da Covid-19

Coleta seletiva 
é ampliada
A Prefeitura de Floria-

nópolis, por meio da 
Comcap, retoma 92% 

da coleta seletiva de porta em 
porta a partir deste domingo. 
Para restabelecer a seletiva em 
praticamente toda a cidade, a 
Comcap contratou 35 servi-
dores temporários, já que 410 
efetivos mais vulneráveis à Co-
vid-19 estão afastados por de-
cisão judicial. 

“Esse esforço e investi-
mento garante a sobrevivência 
das associações de triadores e 
o avanço em direção às metas 
Floripa Lixo Zero 2030”, apon-
ta o presidente da Autarquia de 
Melhoramentos da Capital, Lu-
cas Arruda.

Suspensa em 19 de março, 
por medida de enfrentamento 
à pandemia, a coleta de reci-
cláveis secos voltou a ser feita 
no Centro da cidade em 28 de 
abril. Em 24 de maio, foi ex-
pandida para 40% da área da 
cidade. Agora, será possível 
alcançar todos os bairros à ex-
ceção do Rio Vermelho e Sítio 
Capivari, no Norte da Ilha de 
Santa Catarina, Solidão e Costa 
de Dentro, no Sul. Nestes locais 
serão procuradas as lideranças 
comunitárias para tratar de um 
novo modelo de coleta seletiva. 

“A coleta seletiva da 
Comcap deu um salto de pro-
dutividade. Estamos fazendo 
muito mais com menos, por 

conta da mudança de equipa-
mento e integração das equi-
pes de coleta”, afirma Arruda. 
Antes da pandemia, a Comcap 
operava com 14 equipes de co-
leta seletiva, agora cumprirá 
os roteiros com sete equipes, 
graças ao uso de caminhão 
compactador e a colaboração 
do usuário em levar vidros para 
pontos de entrega voluntária e 
Ecopontos. 

A suspensão e retomada 
gradual da coleta seletiva de 
porta em porta, por força da 
pandemia, provocou reavalia-
ção de toda cadeia da recicla-
gem. A Comcap quer ganhar 
velocidade no atendimento às 
metas Floripa Lixo Zero 2030.

CIDADE 14 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2020
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