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sexta-feira, 14 de janeiro 2022
SINDICATO DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO
SUPERIOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
RUA JOÃO PIO DUARTE SILVA, NO 241 CÓRREGO GRANDE CAIXA POSTAL NO 5130.
CEP 88040-970 FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA.
FONE: 3331-7900 - CNPJ 82 954 710/0001-15 E-MAIL: SINTUFSC@SINTUFSC.UFSC.BR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO No 01/SINTUFSC/2022
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Santa
Catarina – SINTUFSC na forma estatutária convoca os Trabalhadores da Universidade Federal de Santa
Catarina para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que em virtude da pandemia do COVID – 19,
será realizada em formato “on-line”, com divulgação no Portal e Redes Sociais (Site, Facebook e Instagram)
deste Sindicato. A Assembleia será realizada no dia 19 de janeiro do ano de 2022, quinta-feira, em primeira
convocação às 13 horas e 30 minutos com a presença de 50% mais um dos trabalhadores da UFSC e às 14
horas em segunda convocação, com qualquer número, tendo como pauta:
1. Leitura dos encaminhamentos da assembleia geral anterior; 2. Informes; 3. Análise de Conjuntura; 4.
XIV - CONSINTUFSC - Regimento Interno - Comissão Organizadora; 5. Eleição para Reitor - Situação
epidemiológica e formato de votação - Calendário Eleitoral; 6. Greve Nacional – Campanha Salarial; 7.
Encaminhamentos; 8. Outros assuntos.
Florianópolis, 13 de janeiro de 2021.
Branda Vieira/Humberto Roesler Martins/Marcus Paulo Pessôa da Silva
Coordenação-Geral SINTUFSC
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3054/2021 - menor preço por Lote.
Objeto: Contratação de serviços de exames de tomografia computadorizada e
angiotomografia computadorizada para o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
(HRHDS). Início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 21/01/2022. Fim da
entrega de propostas: às 13:15 horas do dia 16/02/2022. Abertura da sessão: a partir
das 13:15 horas do dia 16/02/2022. Início da disputa: a partir das 13:30 horas do dia
16/02/2022. 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 111758/2020. GGG: 2021AS017117
E-Sfinge: E978C6BC55599CC41EE127870FC7898A307A3480
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2986/2021 - menor preço por Lote.
Objeto: Contratação de serviços com fornecimento de material e locação de
equipamento de oftalmologia para as Unidades da SES. Início da entrega de
propostas: às 17:30 horas do dia 20/01/2022. Fim da entrega de propostas: às
08:15 horas do dia 15/02/2022. Abertura da sessão: a partir das 08:15 horas do
dia 15/02/2022. Início da disputa: a partir das 08:30 horas do dia 15/02/2022. 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 29761/2021. GGG: 2021AS017116
E-Sfinge: 11673CD2502A8856754F8A7C93F627316C978131
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3369/2021 - menor preço por Item.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria e cirurgia para a Gerência de
Bens Judiciais (GEJUD). Início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia
20/01/2022. Fim da entrega de propostas: às 08:15 horas do dia 17/02/2022.
Abertura da sessão: a partir das 08:15 horas do dia 17/02/2022. Início da disputa: a
partir das 08:30 horas do dia 17/02/2022. 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 157274/2021.
GGG: 2021AS017054
E-Sfinge: 1817D110702DF5499DF80D54C51A6B4CD261C355
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3254/2021 - menor preço por Item.
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para a Gerência do SC
Transplantes (GETRA). Início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia
20/01/2022. Fim da entrega de propostas: às 08:15 horas do dia 15/02/2022.
Abertura da sessão: a partir das 08:15 horas do dia 15/02/2022. Início da disputa: a
partir das 08:30 horas do dia 15/02/2022. 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 110232/2021.
GGG: 2021AS017227
E-Sfinge: C9C5B7A52FF3249D72D92EF056DF3C6A2ADFCCE7
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3334/2021 - menor preço por Item.
Objeto: Aquisição de materiais de laboratório para o Laboratório Central de Saúde
Pública (LACEN). Início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 21/01/2022.
Fim da entrega de propostas: às 08:15 horas do dia 23/02/2022. Abertura da
sessão: a partir das 08:15 horas do dia 23/02/2022. Início da disputa: a partir das
08:30 horas do dia 23/02/2022. 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 187762/2021.
GGG: 2021AS017183
E-Sfinge: E2302A9639DA946137353AFEDCAB8EBF4D670C70

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, as regras serão mantidas
e os torcedores estão liberados para ir aos estádios em Santa Catarina
AVAÍ/DIVULGAÇÃO/ND

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3084/2021 - menor preço por Lote.
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares (Drill) para o Hospital Infantil
Joana de Gusmão (HIJG). 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 107515/2021.
GGG: 2021AS016803
E-Sfinge: 10B394D33C6779C3BB3EC8BAC36A25CBC16FEBFC

Estádio da Ressacada será palco da Recopa
Catarinense e poderá receber 100% de público

Em Santa Catarina, a Secretaria do Estado da Saúde
definiu que vai manter as
mesmas regras e acompanhar o cenário da Covid-19
no Estado, o que permite que
haja público nos estádios
para o Campeonato Catarinense de 2022 que começa a
partir do dia 23 de janeiro.
“Até o momento, o Estado
não pretende recrudescer
as medidas relacionadas
aos públicos em eventos,
mas pode intervir se houver
necessidade de maior rigidez em função da evolução
da pandemia. Importante
lembrar que os municípios devem ficar atentos
em relação à realização de
eventos que possam cau-

sar aglomeração”, informou a secretaria em nota.
As regras também valem
para a disputa do título da
Recopa Catarinense entre
Avaí e Figueirense, marcada
para o dia 20 de janeiro, às
20h30 no estádio da Ressacada, em Florianópolis.
O Avaí iria se reunir com a
FCF (Federação Catarinense
de Futebol) para discutir a
presença de público. Ontem a
equipe do jornal ND procurou o clube da Capital e a
assessoria do Leão respondeu que o estádio receberá
100% do público, e que em
breve os ingressos estarão
à venda para os torcedores, inclusive com os 10%
destinados aos visitantes.

Até o momento, o Estado não pretende recrudescer as
medidas relacionadas aos públicos em eventos, mas
pode intervir se houver necessidade de maior rigidez.

Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 27 de janeiro de 2022, às 14:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2022, destinada a “Aquisição de retroescavadeiras”.
Protocolo até às 13:50 horas do dia 27 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, 12 de janeiro de 2022.
Luiz Paulo Cararo – Secretário de Infraestrutura Urbana
TCE: BDF86E8BAE6939BC5B580D2CEEE6D96DEDA2CD1E
Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 27 de janeiro de 2022, às 15:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2022, destinada a “Aquisição de caminhão
equipado com caçamba basculante”. Protocolo até às 14:50 horas do dia 27 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, 12 de janeiro de 2022.
Luiz Paulo Cararo – Secretário de Infraestrutura Urbana
TCE: 2CBECC5F29B1CB4120E9DAB1AC1A4911BBA39FBA

REGRAS PARA
ACESSO AOS
ESTÁDIOS
Os clubes deverão apresentar
o Plano de Contingência
A comercialização de
ingressos deve ser realizada
preferencialmente por meio
eletrônico, podendo também
ser feita de forma presencial,
sendo obrigatória a emissão
de ingresso nominal
Para acesso ao estádio, será
obrigatória a apresentação
do comprovante de vacinação
completa tendo 14 dias de
intervalo da segunda dose
ou do laudo de exame PCR
ou Pesquisa de Antígeno
com resultado negativo
O uso de máscaras é
obrigatório durante todo o
período de realização do evento
Apenas será permitida
presença de público nos setores
com assentos numerados
É vedada a presença
do público em pé
Os portões devem ser abertos
com no mínimo 2 horas
de antecedência à partida,
para coibir aglomerações
Deverá ser providenciada
marcação e cumprimento de
distanciamento físico de 1,5 m.

