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quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

REFIS

CAPITÓLIO

Governo edita medidas para regularizar
dívidas de micro e pequenos empresários

Turismo
sente efeitos
de acidente

Após o veto do presidente
Jair Bolsonaro ao Refis (projeto que previa um programa
de renegociação de dívidas) do
Simples Nacional, o Ministério
da Economia anunciou ontem
um programa para que empresas inscritas no Simples e MEIs
(microempreendedores individuais) possam regularizar dívidas tributárias com entrada de
1% do valor. As medidas foram
editadas pela PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).

As consequências do acidente que matou dez pessoas
no cânion de Capitólio, a
288 km de Belo Horizonte,
já são sentidas no turismo
da cidade, com cancelamentos de diárias em hotéis,
passeios e queda no movimento de estabelecimentos
como bares e restaurantes.
A circulação de barcos e
lanchas de passeio está proibida na represa. Às margens
da rodovia que liga a cidade a
Passos, restaurantes fechados indicam que os turistas já
evitam o local, ao menos por
enquanto. Nas marinas, as
lanchas estão atracadas e quase não há movimento na represa. A região do acidente foi
interditada pela Defesa Civil.
Dona de duas pousadas,
Karla Cristiane Farias já viu as
reservas caírem 50% em uma
delas para a próxima semana.
“Quem reservou para o final
do mês ainda deve estar pensando”, diz, com esperança.
Capitólio tem mais de 40
cachoeiras catalogadas, mas
a represa e os cânions são seu
cartão-postal. Há cerca de
três anos, uma tromba d'água
atingiu um grupo de turistas.
Depois disso, as cachoeiras
passaram a ser monitoradas.
Algumas delas têm sirenes e
funcionários vigiando as áreas
mais altas dos cursos de água.
(Emílio Sant'anna,
Estadão Conteúdo)

Na última sexta-feira (7), o
presidente vetou integralmente
o Refis do Simples, que havia
sido aprovado no fim do ano
no Congresso Nacional com
ampla maioria. Parlamentares
já articulavam a derrubada do
veto. O Simples Nacional é o
regime simplificado de tributação destinado a microempresas
e empresas de pequeno porte.
No caso das microempresas,
o limite de faturamento anual
é de até R$ 360 mil. Para as

Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 24 de janeiro de 2022, às 16:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2022 FMS, destinada a “Contratação de empresa
para o fornecimento de refeições prontas para os servidores lotados da atenção especializada, na forma
de marmita.”. Protocolo até às 15:50 horas do dia 24 de janeiro de 2022. Edital e esclarecimentos poderão ser
obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49-3321-8462.
Chapecó, 11 de janeiro de 2022.
Luiz Carlos Balsan - Secretário Municipal de Saúde
ID TCE/SC: 71594A21DF4F9E08644BB89438CD176930CC684B
Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 11 de fevereiro de 2022, às 15:00 horas realizará
licitação na modalidade Concorrência para obras e serviços de engenharia Nº 008/2022, destinada
a “Construção das obras destinadas a estruturação do Parque Medelín”. Protocolo até às 14:50 horas
do dia 11 de fevereiro de 2022. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br,
no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456.
Chapecó, 10 de janeiro de 2022.
Mauricio Lise da Rocha - Diretor Geral de Plan. e Desenv.

Project Movies Publicidades Ltda
COMUNICAÇÃO

empresas de pequeno porte, o valor é R$ 4,8 milhões.
A entrada de 1% pode ser
dividida em até oito meses e o
restante da dívida é parcelado
em até 137 meses com desconto
de até 100% de juros, das multas
e dos encargos legais. Esse desconto é limitado a 70% do valor
total do débito. Os descontos são
calculados a partir da capacidade de pagamento de cada empresa. A parcela mínima é de R$
100 ou de R$ 25, no caso dos mi-

croempreendedores individuais.
Outra opção para as empresas
que devem impostos é aderir ao
edital da Transação do Contencioso de Pequeno Valor do Simples Nacional e escolher entre as
opções de pagamento com condições diferenciadas de parcelamento e desconto. O edital de
renegociação vale para as dívidas inscritas até 31 de dezembro
e o valor da dívida, por inscrição,
deve ser menor ou igual a R$
72.720 ou 60 salários mínimos.

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-SC torna público para conhecimento
dos interessados que realizará a licitação abaixo relacionada. O edital está disponível
na Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e nos endereços: www.sescsc.com.br (licitações) e www.licitacoes-e.com.br.
Modalidade: Concorrência nº 13/2021 - GIN.
Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção civil para Construção de
edificação para implantação da escola Sesc Vila Nova.
Acolhimento das propostas: até as 14h do dia 27/1/2022.
Comissão Permanente de Licitação

Extraviado 1 (uma) impressora de cupom fiscal tipo ECF-IF, marca ZPM, modelo ZPM/1FIT LOGGER,
versão 03.03.04, caixa 1 nº fabricação ZP040601330 e nº de credenciamento 301508400004617 da
empresa Project Movies Publicidades Ltda CNPJ 02355423/0030-94 Inscrição Estadual 254557562

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais
LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3238/2021 - menor preço por Item.
Objeto: Aquisição de dietas e fórmulas infantis para as Unidades da SES. Início
da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 12/01/2022. Fim da entrega de
propostas: às 13:15 horas do dia 26/01/2022. Abertura da sessão: a partir das
13:15 horas do dia 26/01/2022. Início da disputa: a partir das 13:30 horas do dia
26/01/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.
br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@saude.
sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º
andar, CEP 88015-530, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário das 10:00 às
12:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SES 172551/2021. GGG: 2021AS016804
E-Sfinge: 0AE6755026EFDA93DDBC89B4641A7453EB1EC5C4
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3090/2021 - menor preço por Item.
Objeto: Aquisição de medicamentos para a Gerência de Bens Regulares (GEBER).
Início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 18/01/2022. Fim da entrega
de propostas: às 08:15 horas do dia 11/02/2022. Abertura da sessão: a partir das
08:15 horas do dia 11/02/2022. Início da disputa: a partir das 08:30 horas do dia
11/02/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.
br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@saude.
sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º
andar, CEP 88015-530, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário das 10:00 às
12:00, em dias úteis. Processo SGP-e: SES 175058/2021. GGG: 2021AS016797
E-Sfinge:928579BD0DD2D8FEEB5F8CB9EFA606C585B56716.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Penitenciária de Florianópolis comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº
0115/2021. Objeto: Futura e eventual aquisição de insumos para Oficina Laboral
de Saneantes da Penitenciária de Florianópolis, para a fabricação de produtos de
higiene e limpeza com no intuito de abastecimento de produtos para as Unidades
Prisionais e Unidades Socioeducativas do Estado de Santa Catarina, objetivando o
registro de preços. Item(ns): 11, 12, 13 - Frustrado, Item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 14, 15, 16 - LABAZ CIENTIFICA LTDA, Valor Adjudicado: R$ 641.566,50. Valor
Total Adjudicado: R$ 641.566,50. Processo: SAP 00087322/2021.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3009/2022 - 1° Leilão
e nº 3010/2022 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is)
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente
aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 21/01/2022 até 30/01/2022, no primeiro
leilão, e de 04/02/2022 até 14/02/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da
CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RS,
SC, E TO e no escritório da leiloeira, Sra. FABIANA ROSA DE JESUS, no endereço abaixo: Rua
Arquiteto Heitor de Melo, 91, Vila Euthalia, São Paulo/SP, CEP 03.519-000, (17) 3033-4424,
(11) 2653-8583, (17) 3215-3250. Atendimento no horário de segunda a sexta-feira de 9h às
12h e das 13h às 17h (Site: www.fidalgoleiloes.com.br) (O Edital estará disponível também no
site: www.caixa.gov.br/ximoveis) O 1° Leilão realizar-se-á no dia 31/01/2022, às 13h (horário de
Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 15/02/2022, às 13h (horário
de Brasília), ambos exclusivamente no site da leiloeira, no endereço www.fidalgoleiloes.com.br
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3011/2022 - 1° Leilão
e nº 3012/2022 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is)
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso
de Venda, estará à disposição dos interessados de 28/01/2022 até 06/02/2022, no primeiro leilão, e
de 11/02/2022 até 21/02/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos
estados de AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS,
SE, SC e TO e no escritório da leiloeira, Sra. Angélica Mieko Inoque Dantas, no endereço abaixo:
Rua Paulo Franco, nº 85 - CJ 194 - Vila Hamburguesa - São Paulo/SP - CEP: 05305-030, telefone
(11) 3868-2910. Atendimento no horário de segunda a sexta-feira de 09:00 às 17:00hs (Site:
www.lancetotal.com.br). (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 07/02/2022, às 13:00 horas (horário de Brasília), e os lotes
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 22/02/2022, às 13:00 horas (horário de
Brasília), ambos exclusivamente no site da leiloeira, no endereço www.lancetotal.com.br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

chuvas

Número de
mortes sobe
para 19 em MG
O número de mortes
em decorrência das
chuvas em Minas
Gerais aumentou de 9
para 19 em 24 horas,
segundo dados da
Defesa Civil divulgados
ontem. O registro
de desabrigados, ou
seja, de pessoas que
necessitam de abrigo
público, chegou a 3.481,
enquanto a quantidade
de desalojados, ou seja,
daqueles que deixaram
suas casas e foram para
imóveis de parentes ou
amigos, é de 13.756.

