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A s instituições públicas de
ensino superior de San-
ta Catarina oferecem
933 vagas pelo Sistema

de Seleção Unificada (Sisu), que
abriu as inscrições ontem em to-
do o país. Entre os cursos con-
templados estão até os superdis-
putados nos vestibulares tradicio-
nais, como Medicina, Medicina
Veterinária, Fisioterapia e Enge-
nharia de Petróleo, além de diver-
sas engenharias.
O Sisu usa a nota do ExameNa-

cional do Ensino Médio (Enem)
2016 como forma de ingresso em
universidades públicas, sem pre-
cisar fazer o vestibular. Neste pe-
ríodo do ano, participam do pro-
cesso a Universidade do Estado
de Santa Catarina (Udesc), o Ins-
tituto Federal de Santa Catarina
(IFSC) e a Universidade Federal
da Fronteira Sul (UFFS).
Apenas o IFSC oferece 343 va-

gas para cursos em Florianópolis,
Gaspar, Chapecó, São José, Jara-
guá do Sul, Itajaí, Joinville e Pa-
lhoça. Em seguida, vem a Udesc,
com 339 vagas. Já a UFFS oferece
251 vagas, das quais 190 são em
Santa Catarina – embora tenha
sede em Chapecó, a instituição
atua também no Paraná e no Rio
Grande do Sul. As notas de corte
para todos os cursos serão atu-
alizadas diariamente, conforme
o número de inscrições feitas e a
classificação parcial do candida-
to na opção de curso escolhida.
O processo termina na próxima
quinta-feira.
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Processo nº 23080.018807/2017-16
Pregão Eletrônico Concessão nº 197/2017

O Departamento de Licitações (DPL) da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico nº 197/2017, tendo como objeto a concessão de uso de área física da
UFSC, medindo 11,52 m2 (onze vírgula cinquenta e dois metros quadrados),
localizada no prédio CBS 01 do Campus de Curitibanos, destinada à exploração
e operação comercial de serviços de reprografia impressão. Valor estimado anual:
R$ 2.670,72. Data para encaminhamento das propostas: a partir do dia 30/05/2017,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br.
Data e hora para sessão dos lances: dia 09/06/2017 às 14h15min. O Edital está à
disposição dos interessados neste Departamento, pelo site http://licitacoes.ufsc.br, e
no sítio www.comprasnet.gov.br. – Ricardo da Silveira Porto – Diretor do DPL.
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Concorrência nº 009/2017 – SESI

O Serviço Social da Indústria - SESI/SC, torna público que no dia 21 de junho de 2017, às 10h,
no Edifício da FIESC, sito à Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis - SC,
realizar-se-á licitação cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de medicina do trabalho visando a realização de exames médicos ocupacionais complementares
ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e demais exames médicos previstos,
para atender necessidades da Entidade Licitante na unidade de SEARA. O Edital está disponível no site
http://portaldofornecedor.sesisc.org.br.

Comissão Permanente de Licitação

Pregão Presencial nº 103/2017.

A FIESC – Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina e suas Entidades, tornam público
que no dia 19 de junho de 2017, às 9h, no Edifício da FIESC, sito à Rodovia Admar Gonzaga, 2765,
2° andar, Itacorubi, Florianópolis – SC, realizar-se-á licitação cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para fornecimento de plataforma tecnológica na modalidade de software como
serviço (SaaS – Software as a Service), com componentes e serviços integrados para tramitação
de documentos eletrônicos pela internet para assinatura digital. O Edital está disponível no site
www.sc.senai.br/fornecedor.

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURAMUNICIPALDE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTACATARINA

PROCESSO LICITATóRIO 092/2017.
RETIFICAçÃO DO EDITALDE PREgÃO PRESENCIAL062/2017

ExCLUSIvOMEI, ME E EPP.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que houve alterações no Edital do
Processo Licitatório supracitado. As datas anteriormente publicadas permanecem inalteradas. Maiores
informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br,
licitacao@portouniao.sc.gov.br e, fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 29 de maio de 2017.
Eliseu Mibach - Prefeito Municipal

PREFEITURAMUNICIPALDE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTACATARINA

PROCESSO LICITATóRIO 097/2017.
ExTRATO DE EDITALDE PREgÃO PRESENCIAL064/2017 – ExCLUSIvOMEI, ME E EPP.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade
de Pregão, com adjudicação por item, do tipo presencial, para aquisição de material impresso para divulgação para
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e de Administração. O recebimento dos envelopes se dará até às 13h30min
do dia 14 de junho de 2017 na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 13h45min, no mesmo local e
dia. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.
sc.gov.br. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br,
licitacao@portouniao.sc.gov.br e fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 29 de maio de 2017.
Eliseu Mibach - Prefeito Municipal

PREFEITURAMUNICIPALDE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTACATARINA

PROCESSO LICITATóRIO 098/2017.
ExTRATO DE EDITALDE PREgÃO PRESENCIAL065/2017 – ExCLUSIvOMEI, ME E EPP.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade
de Pregão, com adjudicação por item, do tipo presencial, para aquisição de bandeiras e mastros. O recebimento dos
envelopes se dará até às 09h00min do dia 14 de junho de 2017 na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública
às 09h15min, no mesmo local e dia. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de
Porto União www.portouniao.sc.gov.br. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail
liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 29 de maio de 2017.
Eliseu Mibach - Prefeito Municipal

PREFEITURAMUNICIPALDE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTACATARINA

PROCESSO LICITATóRIO 099/2017.
ExTRATO DE EDITALDE PREgÃO PRESENCIAL066/2017 – ExCLUSIvOMEI, ME E EPP.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade
de Pregão, com adjudicação por item, do tipo presencial, para contratação de diárias de hotel. O recebimento dos
envelopes se dará até às 13h30min do dia 19 de junho de 2017 na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública
às 13h45min, no mesmo local e dia. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de
Porto União www.portouniao.sc.gov.br. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail
liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 29 de maio de 2017.
Eliseu Mibach - Prefeito Municipal

PREFEITURAMUNICIPALDE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTACATARINA

PROCESSO LICITATóRIO 100/2017.
ExTRATO DE EDITALDE PREgÃO PRESENCIAL067/2017 – ExCLUSIvOMEI, ME E EPP.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade
de Pregão, com adjudicação por item, do tipo presencial, para contratação de empresa especializada em produção e
edição de conteúdo audiovisual. O recebimento dos envelopes se dará até às 09h00min do dia 19 de junho de 2017 na
Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 09h15min, no mesmo local e dia. O Edital e Arquivos encontram-
se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br. Maiores informações podem
ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e fone
(42) 3523-1155.

Porto União - SC, 29 de maio de 2017.
Eliseu Mibach - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017
O Município de Tubarão/SC, por intermédio da Fundação Municipal de Esporte, situada à Rua
Manaus nº 172, bairro Vila Moema, informa que se encontra aberta licitação na modalidade
pregão, do tipo menor preço por item, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual
aquisição de materiais esportivos para a FundaçãoMunicipal deEsporte de Tubarão/SC.
Início da Sessão Pública do Pregão: 16:00 do dia 13/06/2017.
O edital pode ser obtido no Departamento de Licitações, situado à Rua Felipe Schmidt,
108, Centro, no horário de expediente, das 13:00 às 19:00 horas e no site:
www.tubarao.sc.gov.br.
Tubarão/SC, 29 de maio de 2017.

Luiz Ernani Buerguer
Diretor-Presidente

PROCESSO LICITATÓRIO 27/2017 – PREFEITURA
TOMADA DE PREÇOS

Objeto: EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ) DA RUA BRASIL, SITUADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, NO
MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO SC Menor Preço Global. Abertura dos envelopes:

Celso Rogerio Alves Ribeiro

. 14/6/2017 às
14h30min. Base Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Ordinária Municipal n.
1.414/2007, e demais legislação pertinente a matéria. O edital poderá ser obtido na Prefeitura
Municipal sito na Rua Duque de Caxias, 1569, Centro, Correia Pinto - SC, em dias úteis de 2ª a 6ª
feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, ou em

Correia Pinto/SC, 30 de maio de 2017.

Prefeito

www.correiapinto.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

Saúde | SC vacinou 81%de
pessoas em situação de risco

Pelomenos 258,1mil
catarinenses que fazem parte
dos grupos de risco ainda não
se vacinaram contra a gripe. A
campanha, prevista para terminar
na sexta-feira, foi prorrogada por
mais duas semanas, até dia 9 de
junho. A cobertura da vacinação
em Santa Catarina está em
81,06%, sendo que ameta é 90%.
OEstado soma 11mortes e 88
casos graves de gripe A este ano.
No Estado, os grupos com

menor cobertura até omomento
são as gestantes (61,04%),
crianças (67,67%) e trabalhadores
de saúde (69,8%). Os únicos
grupos que já atingiram ameta
são os dos indígenas, com 97,76%
e idosos, com 93,63%.


