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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO 122/2022 – LEILÃO – 01/2022 – OBJETO: 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAÇADOR, RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL. INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS 
LANCES: 15/07/2022 até às 14h00min. ABERTURA DA SESSÃO: 19/07/2022 às 14h00min. Maiores 
Informações poderão ser obtidos pessoalmente ou por e-mail (licitacao.coordenadoria@cacador.sc.gov.
br) na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e o Edital completo no site 
cacador.sc.gov.br no ícone licitações - editais, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 28 de junho de 2022.
ALENCAR MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

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 Concorrência nº 485/2022 destinado a 
contratação de empresa especializada para a execução da cisterna para a edificação sede da Prefeitura 
Municipal de Joinville, na Data/Horário: 03/08/2022 às 09 horas, para recebimento e abertura dos invólucros. 
O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação".  
Chave no TCE: B95315E5B944DDCF8FDEE66384E4A6DD70E27882.

Joinville, 28 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 Concorrência nº 495/2022 destinado a Requalificação 
Viária da Rua Santa Catarina, na Data/Horário: 04/08/2022 às 09 horas, para recebimento e abertura dos 
invólucros. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de 
Licitação". Chave no TCE: B61C635AFC3D52F574516FB5504C140AEBFA25E1.

Joinville, 28 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 Concorrência nº 505/2022 destinado 
a contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Escola Municipal Aluizius 
Sehnem, na Data/Horário: 01/08/2022 às 09 horas, para recebimento e abertura dos invólucros. O edital 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação".  
Chave no TCE: 2AA9C5D9E633C5D0087597B701F3613552F64119.

Joinville, 28 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 Concorrência nº 510/2022 destinado a contratação 
de empresa para fornecimento de materiais, instalação e montagem de salas de aula, banheiros 
(masculinos, femininos e PNE), depósito e corredores modulares para atender as demandas sazonais 
das escolas da rede municipal de Joinville, na Data/Horário: 02/08/2022 às 09 horas, para recebimento e 
abertura dos invólucros. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link  
"Editais de Licitação". Chave no TCE: 206FC8E374F3163C1C96397686A266AC23F3AAB2.

Joinville, 28 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 Concorrência nº 511/2022 
destinado a recuperação da Estrutura e Cobertura Metálicas do “PAVILHÃO DO PRODUTOR” - 
CEASA, na Data/Horário: 05/08/2022 às 09 horas, para recebimento e abertura dos invólucros. O edital 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação".  
Chave no TCE: 7BCE6B7D9638A61DAA99CA597ACFB14565454181.

Joinville, 28 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 Credenciamento nº 514/2022 destinado ao 
credenciamento de clínicas e/ou hospitais veterinários para prestação de serviços médico-veterinários 
em animais de espécies silvestres solicitados pelo Parque Zoobotânico de Joinville, no Município de 
Joinville, a partir da data de 04/07/2022, por prazo indeterminado, para recebimento das documentações. O 
edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação".  
Chave no TCE: DF8E3DE0DBDA9EBD25659E24BFCDF2EAB55D8A27.

Joinville, 28 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 291/2022, destinado ao Registro 
de Preços, visando a futura e eventual aquisição de móveis, 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: CA7487DAC0E30E81FE78FE40138E51473263CEA0. 

Joinville, 28 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 376/2022, destinado ao Registro de 
Preços, visando a futura e eventual aquisição de balanços acessíveis (instalados) para as unidades escolares 
municipais do Município de Joinville, elencadas no presente processo, na Data/Horário: 14/07/2022 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: 97E66D6F2F43F103A5957060C9155571B5D01D95. 

Joinville, 28 de junho de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

EDITAL TOMADA DE PREÇOS n° 01/2022
A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC) torna público, para conhecimento de 
quem possa interessar, que a sessão pública de abertura da Tomada de Preços n° 01/2022 realizar-se-á 
no dia 19 de julho de 2022, às 10:00 horas, e a entrega dos envelopes contendo a documentação 
e propostas até as 09:00h, do mesmo dia, no seguinte endereço: Av. Marinheiro Max Schramm, n° 
3028, Estreito, Florianópolis, SC, CEP: 88095-900. Objeto: escolha da proposta mais vantajosa para 
a contratação de empresa para a revitalização e reforma do Ambulatório Naval de Florianópolis (ANF). 
A licitação será realizada em grupo único, conforme tabela constante no Apêndice C do Projeto Básico, 
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. O Edital está disponibilizado, 
na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou www.marinha.mil.br/eamsc, 
no e-mail eamsc.licitacao@marinha.mil.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço acima, 
Departamento de Intendência, Divisão de Obtenção, nos dias úteis, no horário das 09:30 às 16:00 horas.

Florianópolis/SC, 30  de junho de 2022.
ANDRÉ LUIZ VILELA DE ASSIS - Capitão de Fragata - ORDENADOR DE DESPESAS
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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 504/2022, destinado ao Registro de 
Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de zeladoria 
com fornecimento de material e equipamentos de limpeza, para eventos a serem promovidos pela Secretaria de 
Cultura e Turismo, 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: 1262F804EFF747A1EFADE7AB032170842CFF1CA2.

Joinville, 29 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 507/2022, para o Registro de Preços, 
visando a futura e eventual Aquisição de Paver e demais insumos para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville, em Joinville, na Data/Horário: 14/07/2022 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  219A370AF2341F7F2E46CF45FB3A4D3B41C14930). 

Joinville/SC, 28 de junho de 2022. 
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento. 

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

    SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE
JARAGUÁ DO SUL – SC

CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES
CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL 073/2022

O SAMAE de Jaraguá do Sul,  em observância ao Art. 34, parágrafo 1º, c/c o art. 36, da Lei Federal 
nº 8666, de 21 de junho de 1993, convida os atuais cadastrados a promoverem a atualização dos 
registros existentes e novos interessados em fornecer bens, obras e serviços a esta Autarquia, na forma 
prescrita pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a realizarem seu cadastramento, junto à 
Coordenadoria de Compras e Licitações do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá 
do Sul (Samae),  localizado à Rua: Erwino Menegotti, nº 478, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 
16 horas. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone (047) 2106-9114.

Gustavo Roweder
Diretor Presidente

Registrado no TCE com a chave: 45148CB91E2586F3EE196329FB941C761B6A3A40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL–SC

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL, leva ao conhecimento dos interessados que em 
conformidade com a Lei nº 10.520/2002, a Lei Complementar n.º 12/2006, o Decreto nº 3.555/2000, Decreto 
Municipal nº 3.310/2020, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, bem como, a Lei 
8.666/93, que realizará o procedimento licitatório abaixo:
LICITAÇÃO Nº 088/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – Tipo Menor Preço por Item.
OBJETO:  O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
instrumentos musicais, destinados ao projeto cultural de bandas musicais nas Escolas Municipais de São 
Francisco do Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data e horário para início da entrega das propostas: 30 de junho de 2022 às 8hrs.
Data e horário limite para entrega das propostas: 12 de julho de 2022 às 08:30 hrs.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 12 de julho de 2022 às 09 hrs.
O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal 
de São Francisco do Sul, sito à Praça Dr. Getúlio Vargas, 01 – Centro, no horário das 08:00h às 14:00h ou 
nos sites: www.saofranciscodosul.sc.gov.br; www.diariomunicipal.sc.gov.br/site; www.comprasgovernamentais.
gov.br – UASG 988319. São Francisco do Sul, 29 de junho de 2022.

Carlos Roberto Nunes - Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

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 422/2022, visando 
a aquisição de Bafômetro - Balão (Etiloteste químico) - Descartável para realização de campanhas, 
ações e atividades de educação para o trânsito desenvolvidas pela Escola Pública de Trânsito do 
DETRANS, 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 864EC2BD9D15F71F4BAFB4D3BE59D5F20E0635C9).

Joinville/SC, 28 de junho de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.
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