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Geral

quinta-feira, 13 de janeiro de 2022

Caixa abre linha de crédito
específica para pescadores
Trabalhadores enquadrados no Pronaf poderão contratar até R$ 250 mil para
financiamento de despesas, conservação de embarcações ou aquisição de equipamentos

Aviso de Licitação - Re-Republicado
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 1º de fevereiro de 2022, às 14:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 98/2021 - FMS, destinada a “Aquisição de veículo tipo
furgão, transformado em ambulância tipo “A”, para utilização da Secretaria Municipal de Saúde de
Chapecó”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 01 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 49-3321-8462.
Chapecó, 12 de janeiro de 2022.
Luiz Carlos Balsan - Secretário Municipal de Saúde
ID TCE/SC: 26D429EA3FF384D66DBDC2319DD516E3BDB49F28C
Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 28 de janeiro de 2022, às 14:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial - SRP- nº 005/2022, destinada a “Aquisição de forma
parcelada de pneus novos, câmaras e protetores da frota da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria
da Saúde e ambulâncias do SAMU”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 28 de janeiro de 2022. Edital e
esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957S, ou pelo fone 49-3321-8462. Chapecó, 12 de janeiro de 2022.
Luiz Paulo Cararo - Secretário de Infraestrutura Urbana
ID TCE/SC: 638BEEAE9ADD28B2CD9562F9ED7DA3604383198A

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 043/2022, destinado ao Registro de
Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica para o Hospital Municipal
São José, na Data/Horário: 31/01/2022 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. (Chave
TCE 1AF0E51BD351A8F66F7F56B34623666F52B2F187).
Joinville/SC, 10 de janeiro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 31 de janeiro de 2022, às 14:00 horas realizará
licitação na modalidade Tomada de Preços para obras e serviços de engenharia Nº 004/2022,
destinada a “Contratação de empresa para a realização de pavimentação asfáltica em diversas ruas
do município”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 31 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 – 33218456. Chapecó, 12 de janeiro de 2022.
Mauricio Lise da Rocha - Diretor Geral de Plan. e Desenv.
TCE: 80EF861BD7275D3356BFC90207B135D3D509EFB4
Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 26 de janeiro de 2022, às 14:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2022 FMS, destinada a “Aquisição parcelada de
medicamentos de uso interno para utilização pela rede básica de saúde por 6 meses”. Protocolo até às
13:50 horas do dia 26 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, 12 de janeiro de 2022.
Luiz Carlos Balsan - Secretário Municipal de Saúde
ID TCE/SC: 12FD33FCE711C7656AFA0D343843BCA0BAD68205

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 033/2022, visando a futura e
eventual Locação de equipamentos, com fornecimento de kits/reagentes, acessórios, insumos e complementos
para a realização de exames de Hematologia e Coagulação, mediante número de exames realizados pagos por
teste reportado, para atender a demanda do Laboratório Municipal (LMJ) e do Laboratório do Hospital São José
(LHSJ) de Joinville, na Data/Horário: 25/01/2022 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontrase à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.
(Chave TCE 71626AC36755B80105E0E280AE067E1A3CE4538E).
Joinville/SC, 10 de janeiro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

Romanus Construções Ltda
CNPJ 11.029.563/0001-29 – NIRE 42204353593

Edital de Notificação

Extrato da Reunião de sócios realizada em 03/01/2022

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.
O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria
do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial
da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO
INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da
publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa
da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos
não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de
19.07.2002.
O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.
Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco responsável
pela condução da operação.
NOME
ESPOLIO ALZIRA
FREITAG
ESPOLIO ALZIRA
FREITAG

CPF
77381491915
77381491915

PARTICIPAÇÃO
MUTUARIO
PRINCIPAL
MUTUARIO
PRINCIPAL

Nº_OPERAÇÃO
11515132
11515121

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Thiago Filippon Xavier e Intelir Administradora e Incorporadora de Imóveis Ltda, únicos sócios da
Romanus Construções Ltda, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Dep. Antônio Edu Vieira
nº 176, bairro Pantanal (CEP 88040-000), Florianópolis-SC, em reunião no dia 03/01/2022, deliberaram
reduzir o capital social da sociedade, considerado excessivo em R$ 3.500.000,00, passando o capital
social para R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil) quotas. O cancelamento
de 3.500.000 quotas será proporcional à participação de cada sócio, sendo pagos em moeda corrente
nacional. Nos termos e para fins do disposto no art. 1084 da lei 10406/02 e efetuada apresente publicação
do presente extrato, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.
Florianópolis-SC, 03 de janeiro de 2022.

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 005/2022, visando a futura e
eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria Técnica e Controle de Qualidade
em Equipamentos de Radiodiagnóstico da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José, na
Data/Horário: 03/02/2022 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. (Chave TCE
B366E9996BA24563E293EDDFEC0518EB8C632040).
Joinville/SC, 10 de janeiro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

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 020/2022, destinado ao Registro
de Preços, visando a futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
técnico-assistencial na área de Terapia de Lesões de Pele com sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica para
cumprimento de decisões de Requerimentos Administrativos existentes e demandas futuras provenientes da
Secretaria Municipal de Saúde, na Data/Horário: 02/02/2022 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. (Chave TCE 5760E40674C2264306D6BB7AA5307AE5C7D0427C).
Joinville/SC, 10 de janeiro de 2022.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL N.º 005/22. Objeto
Coordenação, supervisão, controle e de subsídios à fiscalização de obras
rodoviárias na execução dos trabalhos rodoviários de Restauração com Aumento
de Capacidade, incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica,
drenagem, obras de arte correntes, sinalização, obras complementares, serviços
Auxiliares, meio ambiente, interferências, iluminação, obras de arte especial e
obras de contenção na Rodovia SC 456, trecho Abdon Batista-Vargem. Tipo: Menor
preço. Regime de Execução: empreitada por preço unitário. Data de envio final das
propostas: até às 14:15 horas do dia 26/01/2022. Abertura: 26/01/2022, a partir
das 14:30 horas. Local para obtenção do Edital: www.portaldecompras.sc.gov.br,
acesse “BUSCA DETALHADA EDITAIS” e cadastre seu e-mail, ou no “site” sgpe.
sea.sc.gov.br, acesse “CONSULTA DE PROCESSOS”. Florianópolis-SC, 11 de
janeiro de 2022. Thiago Augusto Vieira. Secretário da SIE.
Aprovação GGG 2021AS017332.

Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA – S.C.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 54/2021 PMPB
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 41/2021 PMPB
AVISO DE NOVAS DATAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA/SC, neste ato representada pelo Prefeito Interino,
Sr. Lourival de Oliveira Izidoro, informa as novas datas concernentes ao Pregão Eletrônico nº. 41/2021
PMPB, cujo objeto é a AQUISIÇÃO, por registro de preços, DE 2 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS
A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE
PESCARIA BRAVA/SC, conforme abaixo:
•RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (www.comprasbr.com.br):
Entre 13/01/2022 e 27/01/2022 às 8hs45min
•ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/01/2022 às 09h00min
•DISPUTA DE LANCES: 27/01/2022 às 09h15min
O Edital retificado (no que tange o descritivo dos itens) encontra-se publicado no site: www.pescariabrava.
sc.gov.br.
Informações poderão ser obtidas através do telefone 48 9 8840 4017 - Setor de Licitações, do e-mail:
licitacao@pescariabrava.sc.gov.br ou diretamente na sede administrativa da Prefeitura com endereço a
Rod. SC 437, Km 8, s/n – Centro, Pescaria Brava/SC.
Pescaria Brava/SC, 13 de janeiro de 2022.
LOURIVAL DE OLIVEIRA IZIDORO
PREFEITO INTERINO

A Caixa Econômica Federal
anunciou o lançamento de
uma nova linha de crédito
voltada a pescadores artesanais enquadrados no Pronaf (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar). Serão duas modalidades de financiamento. Na
linha de custeio, será possível
contratar até R$ 250 mil e
o recurso pode ser utilizado
para financiamento das despesas relacionadas à captura
do pescado e conservação das
embarcações e equipamentos.
Na linha de investimento,
o pescador pode financiar
até R$ 200 mil para aquisição e reforma de máquinas
e equipamentos, bem como
para construção, ampliação
e benfeitorias em estruturas
para o trabalho. Com taxa de
juros a partir de 3% ao ano, o
prazo para reembolso do empréstimo é de até 12 meses na
modalidade de custeio da atividade pesqueira e de até 120
meses para quem contrata os
recursos para investimento.
Para as duas modalidades,
segundo a Caixa, o crédito
pode ser solicitado por pescadores que atuam como pessoa
física ou jurídica detentores
de Declaração de Aptidão
(DAP) ao Pronaf ou inscritos
no CAF (Cadastro Nacional
da Agricultura Familiar.

RENDA PRÓPRIA

Segundo o banco, as linhas
vão contribuir para o desenvolvimento da economia nas
regiões próximas à costa, rios
e lagos, e ajudar na profissionalização dos pescadores.
“Como, me explica, um país
com mais de 8.500 quilômetros de costa, com o maior
rio do mundo, com água em
abundância, com 74 lagos de
hidrelétrica, é importador
de pescado? Lógico, a Caixa
Econômica não financiava
o nosso setor”, destacou o
secretário especial da Pesca e Aquicultura, Jorge Seif
Jr., ao comemorar as novas
linhas de financiamento.
Para o presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, os financiamentos serão concedidos a trabalhadores que já
têm renda própria, mas não
contavam com linhas de
financiamento específicas
para as necessidades do setor.
“O que eles querem? São
empréstimos de R$ 5.000,
R$ 8.000, para poder comprar uma geladeira”, exemplificou. Segundo ele, por
falta de equipamentos como
geladeira, para conservação
do pescado, o trabalhador
permanece em alto mar muito
menos tempo do que poderia.

