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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA

EDITAL – RDC. N.º 0114/21
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de en-
genharia para execução dos serviços remanescentes para conclusão execução das 
obras da ponte sobre o Rio Caçador, com 60 m de exten-são, localizado na Rodovia 
SC-283, trecho: entroncamento com BR-153 (para Irani) – Itapiranga entroc. SC-163/
SC-170-BR -163, (Sub trecho contorno viário de Seara). Tipo: Menor preço. Regime de 
exe-cução: Empreitada por preço unitário. Data de envio final das propos-tas: até às 
14:15 horas do dia 02/08/2021. Abertura: 02/08/2021, a par-tir das 14:30 horas. Local 
para obtenção do Edital: www.portaldecompras.sc.gov.br, acesse “BUSCA DETALHADA 
EDITAIS” (busque na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, N.º 0114/21) 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 2021. 
Thiago Augusto Vieira. Secretario da SIE. Aprovação GGG 2021AS006968

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CHAPECÓ-SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Chapecó no uso de suas atribuições 
Estatutárias e de acordo com o artigo 12º e seus parágrafos do presente estatuto social convoca todos os associados da 
entidade sindical, dos municípios de Chapecó, Xanxerê, Faxinal dos Guedes, Coronel Freitas, Quilombo, Caxambu 
do Sul, Águas de Chapecó, Abelardo Luz, São Carlos, Palmitos, Guatambu, Nova Itaberaba, Jardinópolis, Formosa do 
Sul, Planalto Alegre, União do Oeste, Águas Frias, Irati, Ipuaçu, São Domingos, Galvão, Coronel Martins, Jupia, São 
Lourenço do Oeste, Nova Erechim, Novo Horizonte, Pinhalzinho, Modelo, Cunha Porá, Saudades e Caibi, representada 
por esta Entidade Sindical, sindicalizados ou não para comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se 
em 1º convocação às 19:00 horas do dia 23 de julho de 2021, e não havendo quorum legal em 2º convocação uma 
hora após com qualquer número de participantes, na sede campestre do sindicato, situado no Palmital dos Fundos, 
próximo ao Aeroporto Municipal de Chapecó Santa Catarina, a entidade sindical estará adotando todas as medidas 
restritivas de segurança, saúde e higiene para a realização da assembléia, em razão da Pandemia decorrente da 
Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscaras, distanciamento e toda a higienização como álcool gel disponível no 
local, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Alteração do Estatuto Social do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Chapecó.

Chapecó (SC), 06 de julho de 2021.
Jair Padilha dos Santos - Presidente

EDITAL Nº 03
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 16, 17, 19, 20, 21,  22 e 31, item 2 
do Estatuto, CONVOCA todos os servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, 
para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 14 de julho de 
2021, em frente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rua Dr. Álvaro Milen da Silveira, 
208 - Centro, Florianópolis/SC, com horário para a primeira chamada às 16:00 horas e, não 
preenchido o quórum, em segunda chamada às 16:15 horas, com a seguinte ordem do dia:
1) Reformas (administrativa e previdenciária);
2) Data base;
3) Greve.
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 EXTRAORDINÁRIA será realizada simultaneamente em ambiente 
virtual, a inscrição deverá ser feita em formulário no link https://forms.gle/TAx5AoFLazZ9p-
Dya7, até 02 (duas) horas antes da primeira chamada. A assembleia ocorrerá pela plataforma 
Zoom e o acesso se dará através de link enviado por e-mail aos inscritos.

Florianópolis, 07 de julho de 2021.
HELIO LENTZ P. NETO
Presidente do SINJUSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA/SC
PROCESSO LICITATORIO N° 53/2021

TOMADA DE PREÇOS 07/2021
Contratação de empresa especializada de engenharia (com fornecimento de mão de obra, materiais 
e equipamentos necessários) para a execução da pavimentação com piso intertravado e sinalização 
viária horizontal da Rua José Finardi – centro – Agronômica/SC, objetivando a execução de ações 
relativas a Lei SC n. 18055 de 29.12.2020, Parte 05, Emenda Parlamentar Especial n. 614, Subação 
(Itens Deduzidos) n. 015098 – Infraestrutura e Mobilidade, vinculado a Portaria nº 126/SEF – 
24.03.2021 celebrado entre o Governo SC/SIE e o Município de Agronômica/SC, em conformidade 
com os anexos do presente Edital. Maiores informações serão fornecidas pelo Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal, fone (47) 3542-0166 ou no e-mail: licitacao@agronomica.sc.gov.br. 

Agronômica, SC 08/07/2021. 
César Luiz Cunha - Prefeito Municipal

ELEIÇÕES SINDICAIS DO SINDICATO DOS REPRESENTANTES 
COMERCIAIS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

 Pelo presente Edital, comunico que no dia 08/10/2021, no período das 13:30 às 17:00 horas, tendo como local, o 
escritório da filial do Sindicato na Rua José Victor da Rosa, n.º 19 – Barreiros – São José/SC, será realizada ELEIÇÃO 
para composição da DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DELEGADOS REPRESENTANTES no Conselho da 
Federação do Comércio do Estado de Santa Catarina, a qual está filiada esta entidade, ficando aberto o prazo de 17 
(dezessete) dias úteis para Registro de Chapas, que ocorrerá dos dias 14/07/2021 à 06/08/2021), nos termos das 
normas estatutárias e regulamentares à respeito. O requerimento, acompanhado de todos os documentos exigidos 
para o registro de Chapas, será dirigido ao Presidente da entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candi-
datos componentes da chapa. A secretaria da entidade funciona na filial localizada na Rua José Victor da Rosa, n.º 
19 – Barreiros – São José/SC e estará no período destinado ao registro de chapas, no horário das 08 às 12 e das 13 
às 17 horas, à disposição dos interessados, através de pessoa habilitada para atendimento, prestando as informações 
necessárias concernentes ao processo eleitoral, recebimento da documentação e fornecimento do correspondente 
protocolo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 07 (sete) dias a contar da publicação das 
chapas registradas. Nas eleições, em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á novo pleito no prazo 
de 10 (dez) dias, obedecendo, em tudo quanto determinam os preceitos estatutários e normativos aplicáveis à espécie. 
Para ser votado, o candidato deve:
1) Ser Representante Comercial no mínimo 02 (dois) anos (comprovar Core);
2) Ser associado do Sindicato há no mínimo 01 ano;
3) Estar quite com as contribuições pecuniárias do Sindicato;
4) Não incorrer na elegibilidade de que trata o parágrafo 01 do Art. 31 do Estatuto;

São José, 08 julho de 2021.
Laurindo Oslin Vanroo - Presidente

EDITAL
Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Fiação, Tecelagem, e Vestuário 
de Chapecó - SITRIVESCH, com sede administrativa na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 
908-E, bairro Jardim Itália, na cidade de Chapecó, neste Estado de Santa Catarina, por seu Pre-
sidente, em cumprimento e observado o disposto no Regimento Eleitoral do Sindicato, art. 1º e 
parágrafos, avisa que será realizada eleição sindical no dia 26 de agosto de 2021, por intermédio de 
05 urnas coletoras de votos, sendo 01 delas fixa e instalada na sede do Sindicato e que funcionará  
das 08h às 16h e outras 04 urnas que coletarão votos de forma itinerante e percorrendo os demais 
locais de trabalho e que funcionarão das 07h às 17h, para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes junto à Federação, efetivos e suplentes. O registro de chapas, 
acompanhado dos respectivos documentos, previstos no art. 7º do Regimento Eleitoral, deverá 
ser efetuado na Secretaria do Sindicato, no endereço acima mencionado, nesta cidade de Chapecó, 
no horário das 09h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, no prazo de 05 dias (art. 6º do 
Regimento Eleitoral), a contar da publicação do presente edital, onde se encontrará a disposição 
dos interessados pessoa habilitada para atendimento, prestação de informações concernentes ao 
processo eleitoral, recebimento de documentos e fornecimento de recibos. Impugnações de can-
didaturas, se necessárias, deverão ser apresentadas no prazo de 05 dias, a contar da publicação da 
nominata das chapas concorrentes, nos termos dos artigos 15 e 16 do já mencionado Regimento. 
No caso do não atingimento do quórum legal de 50% + 1 dos eleitores inscritos (art. 33 do Regi-
mento Eleitoral), em primeiro escrutínio, nova eleição deverá ser realizada no prazo de 10 dias 
úteis e desta feita com o quórum de comparecimento de 10% dos associados inscritos (art. 34 do 
Regimento Eleitoral), obedecido o mesmo colégio eleitoral e se ainda não obtido este percentual 
de comparecimento, nos termos do art. 35 do já citado diploma legal, ao término do mandato, o 
Coordenador do Processo Eleitoral declarará a vacância da administração e convocará Assem-
bleia Geral para indicação de Junta Administrativa. Em havendo mais de uma chapa registrada e 
ocorrendo empate entre chapas mais votadas, nova eleição deverá ser realizada dentro do prazo 
de 10 dias úteis (art. 40 do Regimento), obedecido o mesmo colégio eleitoral. Na hipótese do atual 
presidente concorrer à reeleição, com fundamento no parágrafo único do art. 2º do Regimento 
Eleitoral, fica nomeado o Senhor José Pedro Soares (CPF: 522.003.969-53 – Secretário Geral do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Fiação, Tecelagem e Artefatos de Couro de 
Jaraguá do Sul e Região – STIV), para desempenhar a função de Coordenador do Processo Eleitoral, 
exercendo todas as prerrogativas do encargo, conforme as previsões estatutárias e Regimentais. 

Chapecó-SC, 08 de julho de 2021.
Sebastião Nélio da Costa - Presidente.

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO – SC
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 59/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformi-
dade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, promove Processo Licitatório nº 
59/2021, Edital de Tomada de Preço Nº 59/2021, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMAS GERAIS E ADEQUAÇÕES DA CRE-
CHE NOSSA SENHORA APARECIDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA 
E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL 
DESCRITIVO E CRONOGRAMA E ANEXOS. O recebimento dos envelopes de habilitação 
e propostas é até às 09:00 horas do dia 23/07/2021. Abertura dos envelopes às 09:00 horas do 
mesmo dia, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua 
Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, edital disponível no site do município - www.
prefcedro.sc.gov.br, maiores informações pelo e-mail– compras@prefcedro.sc.gov.br, ou pelo 
telefone: 0xx49-36436300, no Depto de Compras, das  07:45h às 11:45h e das 13:30h às 17:30.

São José do Cedro
João Luiz de Andrade – Prefeito Municipal

Pregão Eletrônico nº. 1050/2021
     A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC, o 

Serviço Social da Indústria - SESI/SC, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - SENAI/SC, e o Instituto Euvaldo Lodi de Santa 
Catarina - IEL/SC, tornam pública licitação cujo objeto é Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de solução de software, para 
gestão de recrutamento e seleção de profissionais para as entidades 
FIESC, IEL, SENAI e SESI, na modalidade de software como serviço 
(SaaS), incluindo licenciamento, serviços de implantação, capacitação, 
suporte técnico, manutenção e atualização tecnológica, onde os 
fornecedores licitantes deverão observar os quantitativos, conforme 
condições e exigências do Edital e seus anexos. A disputa de lances 
ocorrerá no dia 19 de julho de 2021 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

MUNICÍPIO DE OURO / SC
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS/SERVIÇOS

DE ENGENHARIA N. 0005/2021
O Município de Ouro/SC TORNA PÚBLICO que realizará no dia 26/07/2021, às 
14:00 horas, o Processo Licitatório nº. 0071/2021, na modalidade Tomada de Preços 
para Obras/Serviços de Engenharia n. 0005/2021, tipo menor preço global. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos na 
Unidade Básica de Saúde no centro da cidade, e no Centro Municipal de Educação 
Infantil Raio de Sol, situado no Bairro N. Sra. dos Navegantes, conforme projeto 
arquitetônico, memorial descritivo e demais informações do anexo I.. Obtenção do 
edital: licitacao2@ouro.sc.gov.br; www.ouro.sc.gov.br. Informações: (49) 3555-7000.

Município de Ouro/SC, 07/07/2021.
Gabriela Minks Lopes Duarte, Secretária Municipal da Saúde

Edineia Rech Schlindwein, Secretária Municipal da Educação, Cultura e Desporto
Registrado no TCE: 91246B3838A9470511D9AB4F8AD67131FD0ABAE6.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/SAMAE/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 002/SAMAE/2021

RETIFICADO E NOVA DATA DE ABERTURA
Retificado Item 7.5.9

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e de serviços de engenharia de obras 
civis para recuperação e/ ou substituição de poços de visita da Rede Coletora de Esgotamento Sanitário para o SAMAE 
- Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, do município de Tijucas/SC. Tipo: Menor Preço Global; Data de 
Abertura: 26 de julho de 2021, às 08h00; 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.

Luiz Rogério da Silva – PRESIDENTE DO SAMAE
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