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AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público que, 

conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores fará realizar o Pregão Eletrônico nº. 153/2021, 

destinado a Contratação de empresa para fornecimento de alimentação para as unidades UPA Sul, UPA 

Leste, PA Norte, Unidade de Saúde Prisional e SAMU na Data/Horário: 06/08/2021 às 9h, para abertura 

das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/

editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 23 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 185/2021, 
destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de equipamentos eletrônicos e 
de informática para atender as necessidades das Unidades e Sede da Secretaria de Assistência Social 
, na Data/Horário: 09/08/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à 
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.

Joinville, 26 de julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

Laticínios São João S.A. 
CNPJ/MF nº 78.269.545/0001-95 – NIRE 42.300.046.833

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária (a ser realizada de modo exclusivamente digital)

Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Companhia para se reunirem em AGE no dia 31/07/2021, às 
9h00, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) ratificação da contratação da empresa de ava-
liação para a elaboração do laudo de avaliação que servirá de suporte para a incorporação da sociedade 
Laticínios Búfalo Dourado Ltda. pela Companhia (“Incorporação”); (ii) aprovação dos termos e condições 
do Protocolo de Justificação e Protocolo de Incorporação; (iii) aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) apro-
vação da Incorporação; e (v) autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários 
à efetivação e implementação das deliberações acima. A AGE ocorrerá de forma exclusivamente digital e 
remota, de modo que a Companhia disponibilizará um canal eletrônico aos acionistas para participação 
na AGE de forma remota. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou 
de conexão que os acionistas venham a enfrentar e outras situações que não estejam sobre o controle da 
Companhia. A Companhia solicita que os acionistas acessem o sistema eletrônico a ser disponibilizado para 
participação na AGE tendo em mãos o documento de identidade e comprovação de poderes. Os documentos 
e informações relativos às matérias a serem deliberadas encontram-se disponíveis na sede da Companhia, 
e o boletim de voto à distância que poderá ser utilizado pelos acionistas e enviado para a Companhia até 
2 dias úteis antes da data de realização da assembleia.
A Administração (23, 26 e 27/07/2021)

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

TCE/SC 4EBE15D1CA130E1327B1E8553BAFBA5DE137061F 
O Município de Tubarão/SC, situado à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, informa que se encontra 
aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, cujo objetivo é o REGISTRO DE PREÇO para eventual aquisição 
de Roteadores WI-FI, SSD, HDD, memória RAM, Disco Rígido, e Fonte de alimentação padrão ATX, 
para a Prefeitura Municipal de Tubarão, bem como, Fundações, Autarquias e entidades conveniadas.
Início da Sessão Pública do Pregão Eletrônico: 15:00 do dia 09/08/2021.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 
13 às 19 horas, ou pelo site www.tubarao.sc.gov.br.

Tubarão/SC, 26 de julho de 2021.
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021

TCE/SC 910F977302C82081E38087AAE7E53AFAB93DEDF2 
O Município de Tubarão/SC, situado à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, informa que se encontra 
aberta licitação na modalidade pregão presencial, tipo menor preço por item, objetivando o REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual aquisição de peças do tipo lâminas para motoniveladora, lâminas para trator, 
dentes para retroescavadeira, conchas para retroescavadeira, concha para escavadeira, parafusos, 
porcas e peças complementares para uso na linha pesada constituinte da frota das Secretarias de 
Infraestrutura e Secretaria de Agricultura.
Início da Sessão Pública do pregão presencial: 14:00 do dia 09/08/2021.
A entrega dos envelopes será até as 19:00 do dia 06/08/2021.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 
13 às 19 horas, ou pelo site www.tubarao.sc.gov.br.

Tubarão/SC, 26 de julho de 2021.
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito
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