
 COMUNICADO
ALOISIO IANKOSKI, CNPJ 01.421.731/0004-
16 e IE 254519555, sito a Rua Álvaro de 
Carvalho, nº 120 Loja 01, Centro, Florianópolis/
SC, vem informar que foi extraviada uma 
impressora fiscal tipo ECF-IF, marca 
ZPM, modelo ZPM/1FIT LOGGER versão 
03.03.04, nº de fabricação ZP040712276 , 
nº de credenciamento 250808400019192, 
conforme Boletim de Ocorrência registro  
00578-2018-0089204.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCACÃO 

A Associação Praia Brava - APBRAVA, nos termos do seu Estatuto, atendendo ao que dispõe o Art. 13, CONVOCA seu asso-
ciados para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 18 de julho de 2020, às 10h em primeira chamada, com 
mais de 50% de seus associados e às 10:15h, com qualquer número, por videoconferência, mediante utilização da plataforma 
Google Meet, que será acessada por link a ser enviado para aqueles que informarem o número do celular para a confirmação 
da participação, via o whattsapp (48) 98478-3636, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Posse dos membros dos Conselhos Diretor e Fiscal (art. 30);
2. Prestação de contas da Gerência Executiva (Art. 30);

Florianópolis, 02 de julho de 2020.
Francisco Emmanuel Campos Ferreira

Presidente do Conselho Diretor

COMUNICADO
O Provedor da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Imperial Hospital de Caridade informa 
que por motivo do aumento de casos de COVID-19 e por determinação da Vigilância Sanitária 
Estadual, a Assembleia Geral Extraordinária que seria realizada no dia 13 de julho de 2020,  
está suspensa até segunda ordem.

Florianópolis, 06 de julho de 2020.
Eduardo Dutra da Silva

Provedor da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e
Imperial Hospital de Caridade

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS 
E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 065/2020 - menor preço por item.

Objeto: Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de material 
permanente - ventilador, bebedouro e quadro didático branco - destinado às 
Escolas Públicas Estaduais da Rede. Início da entrega de propostas: às 00:01 
horas do dia 08/07/2020. Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 
20/07/2020. Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 20/07/2020. 
Início da disputa a partir das 14:00 horas do dia 20/07/2020. 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 Processo: 
SED 8064/2020. CIG: SED 14089/2020.

Florianópolis, 06 de julho de 2020.
Natalino Uggioni

Secretário de Estado da Educação

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL N.º 031/20. Objeto: 
Seleção de empresa para suporte e apoio dos serviços técnicos de engenharia 
e administrativos da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura no 
âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Tipo: Menor 
preço. Regime de execução: Empreitada por preço unitário. Data de envio final 
das propostas: até às 14:15 horas do dia 17/07/2020. Abertura: 17/07/2020, a 
partir das 14:15 horas. Local para obtenção do Edital: www.portaldecompras.
sc.gov.br, acesse “BUSCA DETALHADA EDITAIS” e cadastre seu e-mail, ou 
no “site” sgpe.sea.sc.gov.br, acesse “CONSULTA DE PROCESSOS” ou no 
site  www.sie.sc.gov.br, acesse Portal de Licitações. Florianópolis-SC, 06 de 
Julho de 2020. Thiago Augusto Vieira. Eng. Secretario da SIE.

SIE 00008817/2020

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL N.º 032/20. 
Objeto: Selecionar proposta objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para 
o Registro de preços de equipamentos para estruturação das áreas de 
fiscalização de obras e de faixa de domínio com a utilização de aplicativo 
móvel. Tipo: Menor preço. Data de envio final das propostas: até às 09:45 
horas do dia 17/07/2020. Abertura: 17/07/2020, a partir das 09:45 horas. 
Local para obtenção do Edital: www.portaldecompras.sc.gov.br, acesse 
“BUSCA DETALHADA EDITAIS” e cadastre seu e-mail, ou no “site” sgpe.
sea.sc.gov.br, acesse “CONSULTA DE PROCESSOS” ou no site  www.sie.
sc.gov.br, acesse Portal de Licitações. Florianópolis-SC, 06 de Julho de 2020. 
Thiago Augusto Vieira. Eng. Secretario da SIE. 

SIE 00011852/2020

GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

LICENÇAS AMBIENTAIS
A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, inscrita no CPNJ 
82.951.344/0001-40 torna público que RECEBEU do Instituto de Meio 
Ambiente de Santa Catarina - IMA a seguinte Licença:
● Licença ambiental de operação – LAO Parcial nº3542/2020 -  referente às 
obras de duplicação da rodovia sc 401, Inters. SC 405 - Acesso ao Bairro 
Carianos, emitida em 06/07/2020, com validade até 06/07/2024.
● Licença Ambiental de Operação – LAO Parcial nº 6557/2019 – referente às 
obras de implantação e pavimentação da Rodovia SC 401 – Acesso ao Novo 
Terminal de Passageiros do Aeroporto Hercílio Luz, emitida em 27/09/2019, 
com validade até 27/09/2023.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO SIMPLIFICADO Nº 305/SMA/DSLC/2020 
Objeto: contratação de empresa para operacionalização do Serviço 
Automatizado de Investigação e Tele-Monitoramento de Casos Suspeitos/
Confirmados de Covid-19 em Florianópolis. Dia 14 de julho de 2020, às 15h30min.  
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
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sporte

Volta do futebol  
é regulamentada

Governo de Santa Catarina 
definiu as medidas que devem 
ser cumpridas para retomada

O secretário de Estado 
da Saúde, André Mot-
ta Ribeiro, assinou a 

portaria nº 466, que regula-
menta as competições de fu-
tebol profissional no Estado 
de Santa Catarina e permite 
a retomada dos jogos, desde 
que atenda regras sanitárias 
rígidas e específicas.

Não será permitida a 
presença de público nos es-
tádios, por exemplo, assim 

como os clubes deverão atu-
ar com número reduzido de 
funcionários em dias de jogos 
é proibida qualquer tipo de 
aglomeração de torcedores e 
torcidas organizadas. 

AVALIAÇÕES 

As conversas com os clu-
bes de futebol já eram feitas 
há semanas com represen-
tantes médicos das entidades.

A portaria cita também 
que todos os atletas e traba-
lhadores devem ser submeti-
dos à avaliação antes de cada 
treino e jogo, limita o uso de 
áreas comuns e requere que 
avaliações médicas sejam 
constantes. A regulamenta-
ção também proíbe acesso ao 
gramado de integrantes da 
imprensa que não sejam os 
cinegrafistas das emissoras 
detentoras das transmissões.

Polícia Militar faz reunião com as organizadas
 O subcomandante-geral 

da Polícia Militar de Santa 
Catarina, coronel Marcelo 
Pontes, se reuniu ontem com 
representantes das torcidas 
organizadas dos clubes de 
futebol profissional do Estado. 
O objetivo foi apresentar as 
restrições aos torcedores em 
consequência da epidemia 
de Covid-19 e tirar dúvidas 
das associações sobre do que 
será permitido no retorno do 
Campeonato Catarinense.

Mais de 10 representantes 
das organizadas, juntamente 
com os comandantes dos 
batalhões onde há jogos 
oficiais, estavam presentes 

virtualmente, já que a reunião 
foi por videoconferência. O 
coronel Pontes apresentou 
as limitações oficializadas 
com a Portaria nº 466, da 
Secretaria de Estado da Saúde.

Além de não ter a 
presença de público nos 
jogos, só poderão estar nos 
estádios atletas, dirigentes e 
profissionais que trabalham 
diretamente com o evento, 
como imprensa e segurança 
privada. Não será permitida 
aglomeração no entorno 
dos estádios, bem como 
o comércio de bebidas 
alcoólicas e ambulantes.

Os representantes 

puderam tirar dúvidas e 
elogiaram a iniciativa da 
Polícia Militar. Segundo 
Rosangela da Silva, responsável 
pela torcida “Elas”, do clube 
Figueirense, “a reunião entre 
PM e as torcidas foi essencial 
para a paz nos estádios e a 
melhoria no comportamento 
das organizadas”.

Ao final do encontro, 
o coronel Pontes destacou 
a responsabilidade dos 
representantes de torcidas no 
processo. “Aproveitamos para 
repassar essas orientações e 
a importância que as torcidas 
têm de informar e nortear os 
seus associados”, conclui.

TUBARÃO X CONCÓRDIA

Nova data para fugir do rebaixamento
A FCF ( Federação Ca-

tarinense de Futebol) adiou 
em dois dias o início do ma-
ta-mata que vai definir o re-
baixado à Série B do Estadual. 
O primeiro jogo entre Tubarão  

e Concórdia será no dia 14 de 
julho, às 15h, no Domingos 
Gonzalez, no Sul de Santa Ca-
tarina. O duelo de volta segue 
agendado para 19 de julho, às 
16h, no Domingos Machado de 

Lima, no Oeste do Estado. O 
único jogo entre as equipes 
este não traz boas lembran-
ças para o Peixe. Na primeira 
fase, o Concórdia, jogando em 
casa, fez 4 a 1 no Tubarão.
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