
0320 DE ABRIL DE 2022 DIÁRIO CATARINENSE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº. 075.PMI.2022
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Data e horário da sessão de abertura: 06/05/2022 às 14:00 horas. 
Local: Setor de Licitações, Praça Pres. João Goulart, 120 - Paço Municipal Ângelo 
Lodetti Içara/SC. 
Objeto: Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para execução de cabeceira de 
01 ponte em concreto armado na Rodovia José Felisbino transversal a Avenida 
Manoel Gregório Pacheco no bairro Tereza Cristina para receber kit cedido pela 
Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, conforme projeto, memorial descritivo, 
cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias em anexo, mediante as 
especificações e condições previstas neste Edital e nos termos da minuta contratual que 
independentemente de transcrição fazem parte integrante deste edital.

Içara – SC, 19 de abril de 2022.
Alcino Fernandes Neto - Presidente Comissão de Licitações

PROCESSO LICITATÓRIO 015/2022
MODALIDADE CONCORRENCIA

Encontra-se aberta no SAMAE de Brusque/SC, o Processo Licitatório 015/2022, na 
modalidade de Concorrência, do tipo menor preço por item, para fornecimento completo de 
projeto, fabricação, montagem, instalação e operação de uma Estação de Tratamento 
de Água, modular metálica em aço carbono SAC 350 ou material de superior qualidade, 
aberta, contemplando também projeto executivo de obra civil e operação assistida. A 
abertura dos envelopes dar-se-á no dia 07 de junho de 2022, às 14:00 horas.

R e g i s t r a d o  n o  T C E / S C  c o m  a  c h a v e : 
A1A69A91B1C968EF6EE5EC4F81885B933D7BF872

O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados junto ao Setor de 
Compras do SAMAE, sito a Rua Doutor Penido, 297, Centro, Brusque, ou pelo site: 
www.samaebru.com.br

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 47 
3255-0500, ramal 207.

William Fernandes Molina
Diretor Presidente - SAMAE – Brusque

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
RP Nº 124/SMA/SUPLC/2022

O  Pregoei ro ,  no  uso  de  suas  a t r ibu ições  lega is ,  to rna  púb l ico ,
p a r a  o  c o n h e c i m e n t o  d o s  i n t e r e s s a d o s ,  q u e  o  e d i t a l  d e
Pregão Eletrônico nº 124/SMA/SUPLC/2022, que tem por objeto a “Aquisição toalha 
papel interfolhada descartável para uso das necessidades dos serviços da Rede da 
Secretaria de Municipal de Saúde de Florianópolis/SC”, sofreu retificação. O novo limite 
para cadastro de propostas será às 13h30min do dia 04/05/2022. 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://wbc.pmf.sc.gov.br O Pregoeiro.
A Prefeitura de Florianópolis pagou R$ 669,10 pela produção e veiculação 
deste edital.

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço 
Público Estadual de SC.

ASSEMBLEIA GERAL DO SINTESPE-SC
O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual/SC - SINTESPE, com sede à 
Praça Olívio Amorim, 82, Centro, Florianópolis,  cumprindo  deliberação do seu Conselho 
de Representantes, com base nos dispositivos estatutários, especialmente os previstos 
no art. 19,  § 4º do art. 88 e art. 92,  por seus representantes legais, convoca seu quadro de 
sindicalizados para a Assembleia Geral a se realizar no dia 28 de abril, a se realizar nas 
dependências do auditório da sua sede social, com instalação às 13:00 horas em primeira 
chamada, com presença de 50% mais 1 do seu quadro social, e, em segunda chamada, 
às 13:30 horas com qualquer número de sindicalizados, em observância aos quóruns 
estabelecidos no Parágrafo Único do Art. 17 do Estatuto e no Código Civil, para, em pauta 
especifica, analisar e deliberar sobre as contas anuais dos exercícios de 2019, 2020 e 
2021.

Florianópolis/SC, 19 de abril de 2022. 
                    Antônio Luiz Battisti                                  Mariléia Gomes
                         Presidente                                           Secretária GeralMUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 200/SMA/SUPLC/2022
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de logística de materiais e 

gestão de almoxarifado, considerando o recebimento, armazenamento e distribuição 

para todos os órgãos do Município. Entrega dos Envelopes: até às 13h45min do dia 

05/05/2022. Abertura da Sessão: a partir das 14h do dia 05/05/2022. Local: Secretaria 

Municipal da Administração - Rua: Conselheiro Mafra, 656, Edifício Aldo Beck, 3º andar, 

Sala 301, Centro, Florianópolis/SC. O edital completo poderá ser consultado e retirado 

na Internet, no endereço www.pmf.sc.gov.br.

A Prefeitura de Florianópolis pagou R$ 669,10 pela produção e veiculação 

deste edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 46/2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 03/2022
Objeto: Contratação de prestação de serviços, com fornecimento de materiais, para a 
construção de uma subestação Grão-Pará 138KV 1X20MVA e Linha 138KV Trecho 02, 
com vistas a execução do convênio Nº 2022TR000753, Processo Nº SDE 9398/2021. 
Data e Horário de Abertura: 23/05/2022, às 13 h. Local: Rua Barão do Rio Branco, 187, 
Centro, Grão-Pará, no prédio da Prefeitura Municipal. Demais informações com a 
Comissão de Licitação. Grão-Pará/ SC, 19 de abril de 2022.

HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal 

PARA
ANUNCIAR

LIGUE
(48) 3216-3812
(48) 3216-3216

Whats:
(48) 99625-3677

O IMPRESSO DA NSC 
tem a maior abrangência 

do Estado e o jornal 
digital é auditado pelo 

IVC - Instituto Verificador 
de Comunicação e 

certificado pelo 
ICP-Brasil.

PUBLICIDADE LEGAL NA NSC você confia, você publica. 

Solicite seu orçamento 
(48) 99625-3677 | (48) 99188-5651 | (48) 3216 3812 publicidade.sc@nsc.com.br 

Economia, agilidade e credibilidade.

Publique o balanço 
patrimonial da sua 
empresa nos jornais NSC.
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