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 CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em cumprimento ao que determina o disposto no inciso III e parágrafo terceiro do art. 9º, no artigo 10 e 
nos parágrafos terceiro e quarto do art. 11 do Estatuto da Fundação, convoco os membros do Conselho 
Deliberativo para a Reunião Ordinária que será realizada no dia 11 de novembro de 2020 (quarta-feira), às 
15 (quinze) horas, nas dependências da Fundação ESAG, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
2. Apreciar e votar o Orçamento e Plano de Atividades para 2021.
3. Escolher, nomear e dar posse aos novos membros do Conselho Deliberativo.
4. Assuntos gerais

Florianópolis, 26 de outubro de 2020.
Constantino Assis

Presidente do Conselho Deliberativo

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 479/SMA/DSLC/2020
Objeto: Registro de preço para a contratação de serviço especializado no 
fornecimento de alimentação pronta para atender os 06 abrigos da Diretoria de 
Proteção Social Especial - SEMAS. Dia 12 de novembro de 2020, às 15h30min.  
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - FOTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 003/2020
A empresa, FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A – FOTE torna público que realizará 
Procedimento Licitatório Eletrônico N° 003/2020, Contratação de empresa para prestação de serviços 
complementares para conclusão da obra da Linha de Transmissão 230 kV Foz do Chapecó-Pinhalzinho 
2 (C2), incluindo serviço de montagem de estrutura metálicas, lançamento de cabos de cobertura, 
lançamento de cabos condutores e comissionamento. O critério para julgamento e classificação das 
propostas será o de menor preço total. O Edital estará disponível no site da Fronteira Oeste Transmissora 
de Energia - FOTE: www.fote.com.br, no site de compras do Banco do Brasil: https://www.licitacoes-e.com.
br ou na sede da empresa no endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Pantanal, Florianópolis/
SC e poderá ser solicitado, a partir desta data através do e-mail: licitacoes@fote.com.br. A proposta 
poderá ser entregue a partir do dia 29/10/2020 às 16:00 no site http://www.licitacoese.com.br/aop/index.
jsp. O início da sessão pública será no dia 23/11/2020 às 10h http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.
jsp. Maiores informações pelo telefone (48)3231-7754, ou e-mail: licitacoes@fote.com.br.

Wilson João Cignachi
Diretor Administrativo Financeiro 

Marcela Ximenes
marcela.ximenes@ndmais.com.br

A temporada de verão nas 
praias de Palhoça promete 
ser movimentada e o Cor-
po de Bombeiros do mu-
nicípio já reforça as ações 
neste verão, segundo o co-
mandante da 2ª Companhia 
do 10º Batalhão do Corpo de 
Bombeiros, capitão Marce-
lo Della Giustina da Silva. 

Ele conta que houve aumento 
no número de banhistas desde 
setembro, em comparação com 
o ano passado, nas cinco praias 
atendidas pela companhia. 
“Acredito que tenha relação 
com o fato de as pessoas terem 
se cansado de ficar em casa e 
estarem saindo para aproveitar 
os dias de sol”, disse o oficial.

Desde o feriado do dia 12 
passado, há guarda-vidas du-
rante os finais de semana nas 
praias da Guarda do Embaú e 
da Ponta do Papagaio, as mais 
movimentadas de Palhoça. 
Nessas duas praias, have-
rá guarda-vidas a partir de 
amanhã, quando será o feriado 
do Dia do Servidor Público na 

cidade. Nas praias Pinheira 
de Cima e Sonho os postos de 
guarda-vidas passam a operar 
a partir de sábado até segun-
da-feira, Dia de Finados.

OCORRÊNCIAS
As ocorrências mais comuns 

nas praias de Palhoça são os 
arrastamentos, quando o ba-
nhista entra numa corrente de 
retorno e não consegue sair, o 
conhecido repuxo. Para evitar 
esses sustos, os banhistas 
devem ficar atentos à sinaliza-
ção do local. A atenção tam-
bém deve ser redobrada para 
quem for à Guarda do Embaú, 
a praia mais concorrida da 
região, segundo os bombeiros.

Conforme o o comandante, 
o local teve as características 
alteradas nos últimos anos 
por ações naturais e pela 
dragagem realizada no Rio da 
Madre. “Essa geografia que a 
praia ficou agora vai fazer com 
que a gente tenha que mu-
dar nossa estratégia de ação, 
de prevenção. Além disso, 
demanda bastante atenção 
tanto dos guarda-vidas quanto 
dos banhistas”, afirmou.

Bombeiros reforçam equipe de 
guarda-vidas nas praias de Palhoça
Grupos já estão atuando nos balneários da Guarda do Embaú e Ponta do Papagaio durante os fins de semana

Curso de formação
Atualmente há 35 pes-

soas participando do curso 
de guarda-vidas que será 
encerrado no dia 27 de 
novembro. A esses novos 
profissionais se juntarão 
outros que já formados que 
atuaram em temporadas 
passadas e participaram de 
uma atualização. Na alta 
temporada, entre 20 de de-
zembro e 30 de janeiro, mais 
de 50 guarda-vidas traba-
lham nos postos do Corpo 
de Bombeiros em Palhoça.

Além da formação de 
guarda-vidas, a 2ª Com-
panhia está fazendo a 
manutenção de postos 
que foram danificados.
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Trinta e cinco 

guarda-vidas 

participam de curso 

de formação que 

será encerrado no 

dia 27 de novembro
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