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AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de 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 248/2022, destinado a contratação 
de empresa especializada em serviços gráficos para confecção de Adesivo para Medalhas e Diploma de 
Participação para atender as necessidades da Execução do Projeto NADOFUTURO no município de Joinville/
SC, e serviços de comunicação para editoração e publicação do Relatório de Atividades de 50 anos do Museu 
Arqueológico de Sambaqui de Joinville/MASJ, Livro formato digital (PDF), versão em formato E-Book (edição 
e publicação), na Data/Horário: 11/07/2022 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: F79641DD4F5A58E465F48DF79CBC68ECDC60DE68.

Joinville, 24 de junho 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 de 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 306/2022, para aquisição de processador 
de áudio em estado físico para transmissão em Frequência Modulada (FM), na Data/Horário: 13/07/2022 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: FB9B6B3B19EA660F5522592F11433B129539A252. 

Joinville, 24 de junho 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 337/2022, destinado a 
contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa técnico-científica 
para elaboração do Diagnóstico Social e Comportamental da População em Situação de Rua do Município 
de Joinville, na Data/Horário: 08/07/2022 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: DD2D71BF726F1826C5DE77B6B0186F8FDEE863E0.

Joinville, 24 de junho 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 434/2022, destinado ao Registro de 
Preços, visando a futura e eventual aquisição de armário tipo roupeiro e roupeiro para as unidades administradas 
pela Secretaria de Educação de Joinville, na Data/Horário: 12/07/2022 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: CA5B93E922E571C69561A0B0ADFD6A9F19AA15B0.

Joinville, 24 de junho 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 de 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 491/2022, destinado 
ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de bebedouros industrial para as unidades 
escolares, na Data/Horário: 08/07/2022 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: E0AB2174179B59BA1A716812224CA10483B3BC70. 

Joinville, 24 de junho 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 de 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 527/2022, 
destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de 
veículos, na Data/Horário: 11/07/2022 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: EA187FC1862AFB58542811B31466E18C1E3FD093.

Joinville, 27 de junho de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

 Poder Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina Vara 
da Infância e Juventude e Anexos da Comarca de São José Domingos Andre Zanini, 380 - 
Bairro: Barreiros - CEP 88117200 - Fone (48) 3287-5315 https://www.tjsc.jus.br/comarcas/sao-jose 
- Email: saojose.infancia@tjsc.jus.br INTERDIÇÃO/CURATELA N° 5001506-16.2022.8.24.0064/SC 
REQUERENTE: ROSINEIDE TARCILIA DA CUNHA REQUERENTE: ROSILEIA TARCILIA CUNHA 
DA SILVA REQUERIDO: VILMAR DE SOUZA OLIVEIRA EDITAL N° 310029415388 EDITAL DE 
INTERDIÇÃO Interdição n. 50015061620228240064 Requerente: ROSINEIDE TARCILIA DA CUNHA e 
ROSILEIA TARCILIA CUNHA DA SILVA Interditando(a): VILMAR DE SOUZA OLIVEIRA Interdito(a)(s): 
VILMAR DE SOUZA OLIVEIRA, CPF n. 08662610870, residente e domiciliado(a) à Rua Emídio Francisco 
da Silva, 52, bloco c3, ap 102 - Ipiranga -88111560 - São José-SC. Doença Mental Diagnosticada: (CID 
— G30). Data da Sentença:15-6-2022. Curador(a) Nomeado(a): ROSINEIDE TARCILIA DA CUNHA e 
ROSILEIA TARCILIA CUNHA DA SILVA. Pelo presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem 
FICAM CIENTES de que neste Juízo de Direito tramitaram regularmente os autos do processo 
epigrafado, até a sentença final, sendo decretada a medida postulada conforme transcrito na parte 
superior deste edital, e NOMEADO(A) o(a) curador(a), o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou o 
devido compromisso e está no exercício do cargo. E para que chegue ao conhecimento de todos, partes 
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 3 vez(es), 
com intervalo de 10 dias, na forma da lei.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas  Prestadoras de Serviços E Asseio e 
Conservação de São José e Região, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os 
associados dessa entidade e demais integrantes da categoria profissional dos Empregados 
em Empresas Prestadoras de Serviços  e Asseio e Conservação de São José e Região, para 
comparecerem na Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de junho de 2022, às 
16:00 horas em primeira convocação e às 17:00 em segunda convocação, tendo por local a sede do 
sindicato, situado à Rua Av. Presidente Kennedy, 1333 - sala 702, Edifício Presidente, Campinas, 
São José/SC, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem Do Dia: 1. Apresentação, discussão e 
aprovação do Balanço Patrimonial do exercício do ano de 2021.

São José, 27 de junho de 2022.
MAURILIA MARTINS

Presidente

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

_PRIMEIRA ERRATA _
TCE/SC ABB8BEB9A1A08FADAC51B25B7C2F80B6F8E52DB9 

Comunicamos que o edital de Pregão Eletrônico nº 09/2022, expedido pelo Município de Tubarão, 
cujo objetivo é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual fornecimento de materiais e prestação de 
serviços para instalação de cabeamento lógico e sua infraestrutura com seus respectivos equipamentos 
e acessórios, eventual fornecimento de materiais elétricos e prestação de serviços para instalação de 
rede elétrica com seus respectivos equipamentos e acessórios, para atender a Prefeitura Municipal 
de Tubarão, Fundações municipais e Autarquia, sofreu alterações nos itens e subitens do Termo de 
Referência – Anexo I, tal como, do edital.
Diante do exposto, reabre-se a data para a sessão de abertura do presente processo licitatório, para dia 
11/07/2022 às 14:00 horas. A entrega dos envelopes será até as 13:30 do dia mesmo dia no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
Tais alterações, integram os autos. Reiteram-se as demais cláusulas do edital.

Tubarão/SC, 27 de junho de 2022.
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito
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