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MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 602/SMA/DSLC/2021 – Objeto:
Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e
limpeza (compra unificada) para todos os órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura
Municipal de Florianópolis/SC. Dia 26 de janeiro de 2022, às 13h30min. Endereço eletrônico:
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte
valor na veiculação deste edital R$ 396,00.
Aviso De Licitação - Republicada
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 24 de janeiro de 2022, às 14:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 352/2021, destinado a “locação de escavadeiras
hidráulicas para utilização na manutenção de estradas do perímetro urbano e rural do Município”.
Protocolo até às 13:50 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 – 3321-8456. Chapecó,
10 de janeiro de 2021.
Luiz Paulo Cararo - Secretário de Infraestrutura Urbana
ID TCE/SC: 522673184E84EBCAED306C6D46C96CEB8FDE91A0
Aviso De Licitação - Republicada
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 24 de janeiro de 2022, às 15:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 355/2021, destinado a “Locação de rolos compactadores
e motoniveladoras para utilização na manutenção de estradas do perímetro urbano e rural do Município”.
Protocolo até às 14:50 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 – 3321-8456. Chapecó,
10 de janeiro de 2021.
Luiz Paulo Cararo - Secretário de Infraestrutura Urbana
ID TCE/SC: 8250D659556C2042BEA8465E6C2FEA56D087E10B
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COMUNICADO DE NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0269/21. A SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTUTURA E MOBILIDADE - SIE, através da Gerência de Licitações e
Contratos, COMUNICA, aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO. Nº 0269/21,
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para elaboração de Estudos
de Reconhecimento, Estudos de Viabilidade Técnica, Estudos para elaboração de
um Programa de Manutenção dos canais que formam o Sistema de Drenagem
e Canal de dissipação de energia do Aterro da Baia Sul no Saco dos
Limões e Costeira do Pirajubaé. Tipo: Menor preço, que fica marcada NOVA
DATA para o envio final das propostas: até às 16:45 horas do dia 14/01/2022.
Abertura: 14/01/2022, a partir das 17:00 horas. Local para obtenção do Edital: www.
portaldecompras.sc.gov.br, acesse “BUSCA DETALHADA EDITAIS” (busque na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, N.º 0269/21) e cadastre seu e-mail, ou no
“site” sgpe.sea.sc.gov.br, acesse “CONSULTA DE PROCESSOS”. FlorianópolisSC, 07 de janeiro de 2022. Thiago Augusto Vieira. Secretario da SIE.
Aprovação GGG 2021AS015633

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3292/2021 - menor preço por Item.
Objeto: Aquisição de medicamentos para a Gerência de Bens Judiciais (GEJUD)
e Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF). Início da entrega de propostas: às
17:30 horas do dia 18/01/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:15 horas do dia
10/02/2022. Abertura da sessão: a partir das 13:15 horas do dia 10/02/2022. Início
da disputa: a partir das 13:30 horas do dia 10/02/2022. 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 00185901/2021. GGG: 2021AS016796
E-Sfinge: 8F95B2FE97C8B54A6A8F7C8DA51FA2A936587236.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3399/2021 - menor preço por Lote.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para
execução de Manutenção Predial a fim de cumprir as metas e ações de benfeitorias
e humanização dos espaços junto as unidades da SES para a Gerência de Obras
e Manutenção (GEOMA). Início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia
18/01/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:15 horas do dia 11/02/2022.
Abertura da sessão: a partir das 13:15 horas do dia 11/02/2022. Início da disputa: a
partir das 13:30 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 164552/2021.
GGG: 2021AS017244
E-Sfinge: 43FC1B4AD607C2531D92285B4345A29E87386D0C
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3142/2021 - menor preço por Item.
Objeto: Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais para as unidades da
Secretaria de Estado da Saúde (SES). 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 165025/2021. GGG: 2021AS016891
E-Sfinge: 7020CF076698752B6B0781A7553B7B6327BBEF82
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.

QUEDA DE ROCHA

Acesso a cânions de Capitólio pode ter
restrições, diz governador de Minas
A região dos cânions de
Capitólio pode passar a ter
restrições de acesso, como
consequência da queda de
estrutura rochosa sobre lanchas com turistas, no sábado
(8), que matou dez pessoas. A
possibilidade foi levantada pelo
governador de Minas Gerais,
Romeu Zema (Novo), durante
visita à cidade, ontem. “Nós
temos navios que vão às geleiras da Argentina e do Chile,
onde tem-se aquelas paredes
de gelo muito maiores, e ficam
a uma distância segura”, citou
o governador como exemplo de
medida que pode ser adotada.
Gravações feitas por testemunhas mostram que,
segundos antes do deslizamento, havia embarcações bem
próximas ao paredão de pedra
que caiu. Alguns banhistas
que estavam mais distantes

tentaram alertar os grupos,
mas não tiveram sucesso.
Outra possibilidade levantada
pelo governador Romeu Zema
é a de não permitir o acesso
à região “em determinadas
épocas do ano, dependendo
da intensidade das chuvas.”
“Sabemos a partir de agora que é uma região sujeita à
risco, que vai merecer análise
técnica de geólogos e pessoas
que podem fazer análise e
colocar ali um nível de risco
aceitável ou não”, avaliou.
“Queremos que toda região
continue atraindo turistas, mas
a partir de agora um cuidado
adicional será exigido. Teremos frequentemente, talvez
anualmente, uma análise
do risco daquela região, já
que vimos que pode acontecer novamente”, pontuou.
Zema também reforçou que

não há registros, nos últimos
100 anos, de deslizamentos
como o ocorrido na região.
“O que aconteceu ali é o que
acontece, muitas vezes, Brasil
afora. Uma rocha deslocou
de determinado local sem
nenhuma previsibilidade.
Quando cai um raio, de quem
é a culpa?”, comentou.

AMIGOS E FAMILIARES

O grupo que estava na lancha
Jesus, atingida pela rocha, era
formado por amigos e parentes
que se reuniram para um
passeio pelo Lago de Furnas. De
dez pessoas mortas, cinco eram
da mesma família. Outras duas
eram mãe e filha, que estavam
com os namorados. Além deles,
as vítimas são dois amigos,
que se reencontraram naquele
sábado, e um marinheiro, que
era o piloto da embarcação.

AS VÍTIMAS DO LAGO DE FURNAS

Camila Silva
Machado, de 18
anos, natural de
Paulínia (SP)

Júlio Borges
Antunes, de 68
anos, natural de
Alpinópolis (MG)

Maycon Douglas
de Osti, de 24
anos, natural de
Campinas (SP)

Marlene Augusta Teixeira da
Silva, de 57 anos,
natural de Itaú
de Minas (MG)

Sebastião
Teixeira da
Silva, de 64
anos, natural de
Anhumas (SP)

Geovany Gabriel
Oliveira da
Silva, de 14
anos, natural de
Alfenas (MG)

Geovany
Teixeira da
Silva, de 38 anos,
natural de Itaú
de Minas (MG)

Tiago Teixeira
da Silva
Nascimento, de
35 anos, natural
de Passos (MG)

Rodrigo Alves
dos Anjos, de
40 anos, natural
de Betim (MG);
piloto da lancha

Carmen Pinheiro
da Silva, de 43
anos, natural de
Cajamar (SP)

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-SC torna público para conhecimento
dos interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão
disponíveis na Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e nos endereços:
www.sesc-sc.com.br (licitações) e www.licitacoes-e.com.br
Modalidade: Concorrência nº 04/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de carnes bovinas e frangos para as
unidades do Sesc-SC em Tubarão, Laguna, Araranguá e Criciúma.
Acolhimento das propostas: até as 14h do dia 28/1/2022
RETIFICATIVO
Modalidade: Pregão eletrônico nº 81/2021
Objeto: Locação de veículo por tempo integral para as unidades do Sesc-SC
Prorrogação do acolhimento das propostas: até as 8h do dia 26/1/2022
Comissão Permanente de Licitação

Mensagens antigas
apontavam para
risco no cânion
Desde que imagens da rocha
atingindo embarcações começaram a ser veiculadas,
fotos e até mesmo mensagens
antigas em que pessoas apontam a trinca no paredão de
pedra foram recuperadas para
questionar a falta de orientação sobre os riscos do local.

