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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS 
EXTRATO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/PMT/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 015/PMT/2020

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às oito horas, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Tijucas - SC, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada 
pela Portaria nº 1053/2020, para abrir e julgar a Documentação do Processo Licitatório nº 168/
PMT/2020 Tomada de Preço nº 015/PMT/2020, para a Contratação de Empresa para Prestar 
Serviço Especializado em Construção de Muro e Recolocação de Forro do Centro de Educação 
Infantil Professora  Maria de Lourdes de Souza Furtado, da Secretaria Municipal de Educação, 
do município de Tijucas/SC. Verificou-se que protocolou os envelopes da Documentação e Pro-
posta, a empresa CLARAIZA LTDA, representado neste ato pela Srª Elem Dayani Ferreira. Embora 
observados os devidos procedimentos de publicidade e legalidade, o qual encontra-se o edital 
disponível no site do município www.tijucas.sc.gov.br - licitações no momento da abertura desta 
sessão. Após rubrica e análise criteriosa por todos os presentes e o representante legal da empresa 
participante sobre a documentação, de acordo com a análise técnica, contábil e jurídica, a empresa 
CLARAIZA LTDA foi considerada habilitada. Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL 
encerra a sessão, às 08h30m, designando para abertura do envelope da proposta para 08h45m deste 
mesmo dia. Publique-se para os fins e efeitos legais. Informações Complementares: O Edital e inteiro 
teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, 
Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.

ELÓI MARIANO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS 

EXTRATO DE ABERTURA DA PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/PMT/2020

TOMADA DE PREÇO Nº 015/PMT/2020
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às oito horas e quarenta e cinco 
minutos, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tijucas - SC, reuniram-se a Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 1053/2020, para abrir a proposta do Processo 
Licitatório nº 168/PMT/2020 Tomada de Preço nº 015/PMT/2020, para a Contratação de Empresa 
para Prestar Serviço Especializado em Construção de Muro e Recolocação de Forro do Centro 
de Educação Infantil Professora Maria de Lourdes de Souza Furtado, da Secretaria Municipal 
de Educação, do município de Tijucas/SC. Passou-se a abertura do envelope proposta da empresa 
CLARAIZA LTDA o qual apresentou o valor global de R$ 43.013,43 (Quarenta e três mil, treze reais 
e quarenta e três centavos). Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, 
conforme artigo 109, inciso I “b” da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL 
encerra a sessão. Publique-se para os fins e efeitos legais. Informações Complementares: O Edital 
e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, 
Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.

ELÓI MARIANO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

SINJUSC
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM AMBIENTE VIRTUAL

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina – SINJUSC, por 
seu presidente abaixo assinado, nos termos dos artigos 17, 19, 20, 21,  22 e 31, item 2 do Estatuto, 
CONVOCA todos os servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina regulamente filiados, 
para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 10 de dezembro de 2020, com 
horário para a primeira chamada às 17:30 horas e, não preenchido o quórum, em segunda chamada 
às 18:00 horas, com a seguinte ordem do dia:
1) Prestação de Contas dos meses de outubro a dezembro de 2019;
2) Prestação de Contas dos meses de janeiro a setembro de 2020;
3) Previsão orçamentária 2021; 
4) Mobilizações pela Data-base e URV;
5) Reforma administrativa.
Em razão do estado de calamidade pública e da grave crise de saúde devido a Covid-19, bem como 
demais restrições fixadas em todo o estado de Santa Catarina, excepcionalmente, a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA será realizada em ambiente virtual, após a pré-inscrição em formulário no 
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVV7UiXRsnhHOQ4EGGBJaDEg2uA4sWZ-
dkFNZEZV_OcYGF9g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 , até 02 (duas) horas antes da primeira 
chamada. A assembleia geral ordinária ocorrerá pela plataforma Google Meet e o acesso se dará 
através de link a ser encaminhado pelo e-mail utilizado na pré-inscrição. 

Florianópolis, 20 de novembro de 2020.
HELIO LENTZ PUERTA NETO

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N. 44/2020/MP
O MPSC torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n. 44/2020/MP. 
Abertura das propostas: 10-12-2020, às 13h, na Rua Pedro Ivo, n. 231, Ed. Campos Salles, Centro, 
Florianópolis/SC, na Sala de Licitações. OBJETO: Concessão de uso de espaço público destinado à 
exploração comercial de uma Cafeteria com área total disponível para ocupação de 72,18 m2, con-
sistentes em três espaços internos ao imóvel (cozinha, sala 1 e sala 2) totalizando 51,53 m2 de área 
coberta, e espaço externo de área descoberta para ocupação por mesas (deck) de 20,65 m2, localizado 
na Rua Bocaiúva, n. 1.792, Centro, Florianópolis, em edificação que abrigará, concomitantemente, o 
Centro de Memória e Espaço Sociocultural do Memorial do Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina, conforme especificações do edital.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2020/MP
O MPSC torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n. 45/2020/MP. 
Abertura das propostas: 14-12-2020, às 13h, na Rua Pedro Ivo, n. 231, Ed. Campos Salles, Centro, 
Florianópolis/SC, na Sala de Licitações. OBJETO: Registro de preços, com prazo máximo de 12 (doze) 
meses, para futuras aquisições de cadeiras fixas com apoio de braços, conforme especificações do edital.

EDITAIS COMPLETOS: À disposição dos interessados, na Rua Pedro Ivo, n. 231, Ed. Campos 
Salles, Centro, Florianópolis/SC, sala 804, no Setor de Licitações, no horário das 12h às 19h. Preço de 
cada folha impressa: R$ 0,20 (vinte centavos), conforme previsão do art. 32, § 5º, da Lei n. 8.666/93. 
Edital disponível na INTERNET, no site www.mpsc.mp.br, e extrato no Diário Oficial Eletrônico do 
MPSC. BASE LEGAL: Lei n. 8.666/93.

Florianópolis, 27 de novembro de 2020.
PREGOEIRO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
COMCAP

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 483/SMA/DSLC/2020
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos in-
teressados, que o edital de Pregão Eletrônico nº 483/SMA/DSLC/2020, que tem por objeto 
a “aquisição de equipamento para demarcação viária e tintas para a pintura de meio fios ou 
guias de calçadas, no município de Florianópolis/SC”, sofreu retificação. O novo limite para 
cadastro de propostas será às 13h30min do dia 10/12/2020. A sessão ocorrerá no mesmo dia, 
após o termino do prazo de inserção de propostas. O novo edital se encontra disponível no 
endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br O Pregoeiro.

A COMCAP pagou R$ 535,28 pela produção e veiculação deste edital.

Pregão Eletrônico nº. 0482/2020
     O Serviço Social da Indústria – SESI/SC torna pública licitação cujo objeto é 

o Registro de Preço para futura e eventual aquisição de mesas e cadeiras 
para restaurante nas Unidades de Alimentação do SESI/SC, tanto para a 
revitalização de unidades atuais, quando se fizer necessário, quanto para 
abertura de novas unidades, conforme condições e exigências do Edital e 
seus anexos A disputa de lances ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2020 
às 10horas no site http://portaldecompras.fiesc.com.br
O edital e suas alterações estão disponíveis no site  
portaldecompras.fiesc.com.br.  
Seja um fornecedor da FIESC e suas entidades acessando 
portaldecompras.fiesc.com.br. Se você não é fornecedor cadastre-se. Para 
fornecedores já cadastrados, atualize as suas informações.

Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO INGLESES ACQUAMAR HOTEL & CONVENTION

Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio
Convocamos a todos os proprietários das unidades do Edifício Ingleses Acquamar Hotel & Conventio-
naparticiparemdaAssembleiaGeralExtraordinária,queserealizaránopróximo dia 12/12/2020 às 09:30h 
em primeira convocação, com a presença dos condôminos que representem no mínimo 2/3 das unidades 
autônomas e 10:00 h em segunda convocação, com qualquer quórum, a ser realizada de forma on-line, 
com empresa externa contratada para organizar a assembleia e computar devidamente os votos, tendo 
referida assembleia, como ordem dodia: Devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19), tendo em vista 
que o Estado de Calamidade Públicanoâmbitomunicipal,EstadualeNacionalaindapersiste,econsiderandoa-
reincidência dos casos de contágio e mortes, bem como entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 
a se permitir continuar invocando o que previsto na Lei 14.010 de 2020, relativamente às assembléias 
virtuais, na medida em que não se pode obstar a participação dos condôminos que estejam impedidos de 
se locomover ou que prefiram não participar de reuniões e assembléias presenciais, e considerando ainda 
a deliberação do conselho do condomínio neste sentido, a mesma será realizada de forma virtual através 
de plataforma on-line, por meio de empresa terceirizada, isenta e específica, contratada pelo condomínio. 
A presente convocação será enviada para os e-mails conforme cadastro da unidade, assim como o link de 
acesso à plataforma. Caso o Sr. condômino não receba ou precise alterar o e-mail solicitamos que envie 
para:  gerente.sefi@slavierohoteis.com.br informando o número da unidade até as 18:00 do dia 11/12/2020. 
Ressaltamos que é de responsabilidade do condômino manter seus dados atualizados.

Assembleia Geral Extraordinária Condominial:
1. Apresentação de proposta da Administradora Slaviero e definição quanto a “renovação” ou a “não 
renovação (Rescisão) do contrato com a administradora Slaviero.
Observação – para a votação pela rescisão da contratação da Slaviero se faz necessário o quórum qualificado 
de 2/3 dos proprietários, nos termos do Artigo 46, alínea “d” da Convenção Condominial.

A presente convocação se dá a pedido de condôminos que representam 25% das unidades autônomas, 
e prontamente atendido pela Síndica e Administradora, tendo como pauta asíntese do que debatido em 
reunião de conselho docondomínio. Nos termos da redação da Convenção Condominial, cada unidade 
habitacional representa um votoemassembleia,independentemente do tema ou dos quóruns especiais 
previstos em Lei ou na convenção. Salientamos que para definição de alguns assuntos da pauta é necessária 
aprovação por 2/3 dos condôminos. Os proprietários que pretenderem se fazer representar por procuradores, 
deverão fornecer ao seu mandatário procuração específica para a assembleia, obrigatoriamente com firma 
reconhecida, nos termos do que previsto no Artigo 40 da Convenção Condominial, enviando- a,preferen-
cialmenteatéas18:00dodia11/12/2020,oucomantecedênciamínimade01(uma) hora antes do horário previsto 
para a assembléia, acompanhado por cópia dos documentos do outorgante e do procurador, por arquivo 
no formato PDF, ao e-mail gerente.sefi@slavierohoteis.com.br. A fim de resguardar a identidade das partes, 
será solicitado que os proprietários igualmente enviem,emarquivonoformatoPDF,cópiadosdocumentosdei-
dentidade,esepessoajurídica, além dos documentos do seu representante legal, cópia do contratosocial. As 
Unidades que tenham mais de um proprietário, mesmo que sob mera pluralidade de direito deusoepos-
se,devemapresentardocumentosqueautorizemorepresentanteeleitoavotarpela coletividade. O link para a 
reunião online é: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqd--tpjsiH9D5KCygvMWI88LYSo6ep1qR

Florianópolis, 26 de Novembro de 2020.
Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda.

UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS
CNPJ 77.858.611-0001/08

A Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico, registro nº 360449 na ANS, situada na Rua Dom 
Jaime Câmara, 94, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88015-120, informa que os contratos a seguir encontram-se 
com fatura(s) em atraso, sendo necessária a quitação até 10/12/2020 com propósito de evitar o cancelamento dos 
contratos. Para mais informações, contatar o 0800.48.35.00 ou Presencialmente no Serviço de Atendimento ao 
Cliente. Número do Cartão-CPF:
0025.8000.014401-006; 706.877.141-xx; 0025.8000.007204-004; 599.551.552-xx; 0025.8000.009374-004; 297.789.288-xx; 
0025.8000.045879-005; 084.629.497-xx; 0025.1961.008260-006; 862.836.939-xx; 0025.1250.034966-000; 022.807.939-xx; 
0025.1977.000705-005; 853.804.749-xx; 0025.1250.016127-000; 459.052.829-xx; 0025.8000.000196-006; 024.625.649-xx; 
0025.8000.006211-007; 024.625.649-xx; 0025.8000.001853-000; 071.498.859-xx; 0025.1231.033927-004; 031.569.279-xx; 
0025.8000.008111-000; 000.072.219-xx; 0025.8000.008112-006; 000.072.219-xx; 0025.8000.016710-006; 025.910.129-xx; 
0025.8000.008080-007; 090.045.888-xx; 0025.8000.004035-007; 754.244.440-xx; 0025.1250.023699-005; 036.223.439-xx; 
0025.1220.001000-007; 020.174.649-xx; 0025.8000.015051-009; 037.811.939-xx; 0025.8000.043719-000; 073.076.669-xx; 
0025.8000.016238-005; 010.344.930-xx; 0025.8000.005137-300; 084.678.249-xx; 0025.8000.004665-000; 351.754.648-xx; 
0025.1220.003063-006; 714.317.139-xx; 0025.1250.028155-003; 155.177.219-xx; 0025.1970.000026-003; 505.737.800-xx; 
0025.8000.016310-008; 448.333.859-xx; 0025.8000.016315-000; 035.470.329-xx; 0025.8000.045800-000; 008.504.379-xx; 
0025.8000.007205-000; 808.801.690-xx; 0025.8000.016405-009; 007.349.941-xx; 0025.8000.041918-006; 672.046.270-xx; 
0025.1950.007350-006; 560.188.519-xx; 0025.1931.014234-001; 088.204.140-xx; 0025.8000.016367-000; 290.730.149-xx; 
0025.8000.007368-007; 091.553.469-xx; 0025.8000.039977-009; 052.247.349-xx; 0025.8000.016219-000; 064.337.929-xx; 
0025.1202.026465-005; 938.182.540-xx; 0025.8000.009455-004; 037.076.410-xx; 0025.8000.038893-006; 028.391.989-xx; 
0025.8000.004400-007; 049.723.464-xx; 0025.6510.003451-005; 457.400.707-xx; 0025.8000.009466-006; 887.713.009-xx; 
0025.8000.006366-000; 634.003.592-xx; 0025.1990.002987-005; 987.122.929-xx; 0025.1220.025659-009; 053.419.127-xx; 
0025.8000.045889-000; 800.212.749-xx; 0025.8000.005583-008; 827.372.310-xx; 0025.8000.042368-000; 061.267.599-xx; 
0025.6510.003357-009; 304.732.927-xx; 0025.8000.002669-009; 926.543.710-xx; 0025.1961.007448-001; 773.798.459-xx; 
0025.8000.006024-002; 429.281.099-xx; 0025.1990.000622-000; 556.799.869-xx; 0025.8000.007180-008; 058.105.269-xx; 
0025.1250.029148-000; 343.434.749-xx; 0025.8000.002070-000; 047.161.019-xx; 0025.8000.004842-000; 031.571.289-xx; 
0025.6153.900540-001; 060.392.299-xx; 0025.8000.008252-002; 690.444.657-xx; 0025.8000.003031-008; 960.987.910-xx; 
0025.8000.041177-006; 084.435.707-xx; 0025.8000.016193-001; 031.283.639-xx; 0025.8000.008463-003; 780.856.249-xx; 
0025.8000.016648-009; 299.924.028-xx; 0025.8000.010542-004; 083.521.399-xx; 0025.0315.002443-004; 609.081.739-xx; 
0025.1220.035044-007; 764.387.673-xx; 0025.8000.012414-003; 289.053.779-xx; 0025.1980.001776-003; 537.454.500-xx; 
0025.8000.002920-003; 002.928.558-xx; 0025.1990.002421-001; 045.675.579-xx; 0025.1231.032855-000; 011.908.459-xx; 
0025.8000.038612-007; 716.082.579-xx; 0025.8000.007558-000; 023.699.059-xx; 0025.1955.000422-002; 107.779.789-xx; 
0025.1250.025192-013; 666.626.139-xx; 0025.1220.025067-004; 010.300.600-xx; 0025.1250.015552-009; 059.333.509-xx; 
0025.8000.040672-003; 087.280.799-xx; 0025.1961.003949-006; 025.007.039-xx; 0025.8000.016203-007; 975.583.460-xx; 
0025.4016.000589-002; 104.467.459-xx; 0025.1972.000252-000; 221.334.539-xx; 0025.8000.045295-003; 004.552.098-xx; 
0025.8000.002379-000; 033.779.736-xx; 0025.1900.500457-002; 479.345.149-xx; 0025.8000.036999-001; 017.832.649-xx; 
0025.8000.012141-007; 090.092.167-xx; 0025.1231.033530-007; 980.905.180-xx; 0025.1970.000302-000; 750.390.529-xx; 
0025.1900.452941-000; 377.086.949-xx; 0025.1220.010660-006; 481.893.329-xx; 0025.1250.000574-001; 072.669.609-xx; 
0025.8000.039684-001; 079.901.939-xx; 0025.1231.029945-001; 637.023.209-xx; 0025.8000.005686-001; 020.052.717-xx; 
0025.8000.001848-007; 079.616.729-xx; 0025.1990.007415-000; 005.864.149-xx; 0025.8000.042066-003; 124.723.394-xx; 
0025.8000.011917-001;  737.910.912-xx.


