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QUINTA-FEIRA, 26/9/2019

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) lançou edital pa-
ra 1.343 vagas de Coorde-
nador Censitário Subárea 
(CCS) e 1.315 vagas para 
Agente Censitário Opera-
cional (ACO), distribuídas 
pelas 27 unidades da fede-
ração. Para Santa Catari-
na foram disponibilizadas  
60 vagas. Ambas as fun-
ções exigem nível médio  
completo. 

As inscrições estarão 
abertas até 15 de outubro e 
devem ser feitas pela inter-
net em fgvprojetos.fgv.br/
concursos/ibgepss2019. 

SALÁRIOS DE R$ 
1,7 MIL A R$ 3,1 MIL

As provas estão pre-
vistas para 8 de dezem-
bro e serão realizadas 
e m  1 .0 3 1  m u n i c í p i o s . 
As remunerações mensais 
são de R$ 3,1 mil para CCS 
e de R$ 1,7 mil para ACO. 
Os candidatos a CCS de-
vem ter Carteira Nacional 
de Habilitação para a cate-
goria B. As pessoas com de-
ficiência (PcD) terão direito 
ao mínimo de 5% das vagas 
e as pessoas pretas ou par-
das (PPP), a 20%.

O  p e r í o d o  m á x i m o  
da contratação é de 12 me-
ses, podendo ser prorroga-
do. Os contratos terão vi-
gência de 30 dias, podendo 
ser sucessivamente prorro-
gados por igual período, de 
acordo com a necessidade 
do trabalho ou disponibili-
dade de recursos orçamen-
tários. O desempenho dos 
contratados será avaliado 
mensalmente.

As 1.343 vagas para CCS 
estão distribuídas por to-
dos os estados, em diversos 
municípios. Já as 1.315 va-
gas para ACO estão distri-
buídas entre as 27 capitais.

A jornada de trabalho de 
ambas as funções será de 
40 horas semanais, sen-
do oito horas diárias. Os 
contratados terão direito 
aos auxílios Alimentação, 
Transporte e Pré-escolar, 
além de férias e 13o salário 
proporcionais, de acordo 
com a legislação que regu-
lamenta este tipo de con-
tratação.

IBGE abre 
60 vagas de 
nível médio 
em SC

CENSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados os Senhores Membros do Conselho Deliberativo da 
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
(FETAESC), a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE), no dia 16 de 
outubro de 2019, às 08h30min. em primeira convocação, com a presença de 50%(cinqüenta por cento) 
e mais um do número de Sindicatos filiados e no pleno gozo de seus direitos sociais, ou às 09h30min., 
em segunda convocação, com o número mínimo 10 (dez) Sindicatos presentes, a qual será realizada no 
Centro de Formação Sindical do Trabalhador Rural (CECATRU), sito na Avenida Leoberto Leal, 976, 
Barreiros, Município de São José, neste Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia:

I – Referendar atos tomados pela Comissão de Apoio Político-Sindical à FETAESC, no que se referem à 
instauração do Processo Eleitoral para a Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal – efetivos e suplentes 
– da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina (FETAESC), quanto à 
data da eleição, de publicação do Edital de Convocação da Eleição e indicação dos Membros para 
comporem a Comissão Eleitoral, entre outros assuntos pertinentes à Eleição.  

De acordo com os Estatutos Sociais, as votações serão feitas por escrutínio secreto e as decisões 
tomadas por maioria simples de votos dos Delegados presentes.

São José (SC), 26 de setembro de 2019.

JOSÉ WALTER DRESCH
Presidente

LUIZ SARTOR
Secretário Geral

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUIZ DO
PROCESSO: Rafael Milanesi Spillere - Juiz(a) de Direito.
INTIMANDO(A)(S): Drogaria e Farmácia de Manipulação Verdefarma ME,
CNPJ: 03.527.988/0001-30. PRAZO DO EDITAL: 20 (vinte) dias. PRAZO DO
ATO: 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da obrigação, acrescida de
custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento),
bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito (art.
523, caput e § 1º, do CPC/2015); 15 (quinze) dias, transcorrido o prazo de
pagamento voluntário para impugnação ao cumprimento de sentença.
INTIMAÇÃO: Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente
em local incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de
Direito tramitam os autos do processo epigrafado e INTIMADA(S) para em 15
(quinze) dias, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo
deste edital, pagar o valor total do débito, sob pena de multa e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais
somente serão devidos caso não efetue o pagamento do valor total do débito
no prazo legal para cumprimento voluntário da obrigação (Art. 523, §1º,CPC).
PRAZO: O prazo para, querendo, oferecer impugnação ao requerimento de
cumprimento da sentença formulado pelo credor é de 15 (quinze) dias,
contados do término do prazo fixado para o pagamento, independentemente
de penhora ou nova intimação (Art. 525 do CPC). ADVERTÊNCIAS: 1) Não
sendo impugnado o requerimento de cumprimento da sentença no prazo
acima, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos afirmados pelo(a)
credor(a) na petição; 2) Será nomeado curador especial à executada para opor
impugnação, caso se mantenha inerte no prazo acima mencionado; 3) Se no
prazo assinalado para o cumprimento da obrigação, for efetuado o pagamento
parcial, amulta e os honorários incidirão sobre o restante do débito (NCPC, art.
523, § 2º). E para que chegue ao conhecimento de todos(as), partes e
terceiros(as), foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costumeepublicado na formada lei.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de organização,
coordenação técnica e execução da premiação acadêmica deArquitetura e Urbanismo de Santa
Catarina de 2019. Proc. Adm. nº 026/2019. A Presidente do CAU/SC torna pública a
homologação do processo licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor da
MINIMUMATIVIDADE DEAPOIOAEDUCAÇÃO LTDA, inscrito sob CNPJ nº 28.237.081/0001-
67, no valor deR$39.590,00 (trinta e novemil quinhentos e noventa reais).

Daniela Pareja Garcia Sarmento
Presidente do CAU/SC

PREFEITURAMUNICPALDETIJUCAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/PMT/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 013/PMT/2019

ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação, torna público que fora concluído a abertura e
julgamento da Documentação do Processo Licitatório nº 102/PMT/2019 Tomada de Preço nº
013/PMT/19, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA OTÁVIO
MELIM, COM 341,04 METROS, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,
QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI E TODAS AS ART'S (CREA) NECESSÁRIAS E
PROJETOS, PARAA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS,
de acordo com as condições estipuladas neste Edital, nos seus anexos e no contrato,
cujos termos, igualmente, o integram. Verificou-se que protocolou os envelopes da
Documentação e Proposta a empresa INFRASUL INFRAESTRUTURA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. Após rubrica e análise criteriosa por todos os presentes e o
representante legal da empresa participante sobre a documentação, de acordo com a análise
técnica, contábil e jurídica, a INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA,
foi considerada habilitada. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de
recurso, conforme artigo 109, inciso I “a” da Lei 8.666/93. Designado para 04 (quatro) de outubro
ás 08h00 (oito) horas para abertura da proposta. InformaçõesComplementares: OEdital e inteiro
teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01,
Centro, Tijucas –SCeno sitewww.tijucas.sc.gov.br.

ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

COORDENADORIA DE OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N. 055/2019/MP

O MPSC torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n.
55/2019/MP. Abertura das propostas: 9-10-2019, às 13h, na Rua Pedro Ivo, n. 231, Ed.
Campos Salles, Centro, Florianópolis/SC, na Sala de Licitações.OBJETO: Contratação de
fornecimento de água mineral sem gás em bombonas de 20 litros; com e sem gás em
garrafas pet de, no mínimo 500 ml, acondicionadas em fardos de 12 unidades, conforme
especificações do edital.

EDITAL COMPLETO: À disposição dos interessados, na Rua Pedro Ivo, n. 231, Ed.
CamposSalles, Centro, Florianópolis/SC, sala 002, noSetor de Licitações, no horário das 12h
às 19h. Preço de cada folha impressa: R$ 0,20 (vinte centavos), conforme previsão do art. 32,
§ 5º, da Lei n. 8.666/93. Edital disponível na INTERNET, no sitewww.mpsc.mp.br, e extrato no
DiárioOficial Eletrônico doMPSC.BASELEGAL: Lei n. 8.666/93.

Florianópolis, 26 de setembro de 2019.
PREGOEIRO OFICIAL E ASSISTENTES

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na produção e na
veiculação deste edital: R$ 672,00

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 497/SMA/DSLC/2019 - Objeto: O Pregoeiro, no uso de suas

atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o edital

de Pregão Eletrônico nº 497/SMA/DSLC/2019, publicado originalmente no D.O.U.,

seção 03, página 201, em 20 de agosto de 2019, sofreu retificação. O novo edital se

encontra disponível no endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. A sessão

ocorrerá no dia 15 de outubro de 2019, às 15h30min.OPregoeiro.

EDITAL DE LEILÃO N.º 01/CELBF/SSP/2019

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas/Senad, com apoio da Estrutura
Organizacional do Estado Santa Catarina, neste ato torna público que no local, data e
horário indicados será realizada licitação. Leilão: 18/10/2019 às 11:00 horas. Bens: Joias,
semijoias, diversos e veículos. Pelo Leiloeiro Daniel Elias Garcia. Edital completo no site
www.danielgarcialeiloes.com.br.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a
regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações e Lei
Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU

OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA
MANUTENÇÃO DIÁRIA NAS UNIDADES ESCOLARES, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE DOANO DE 2019 E TODOOANO DE
2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 – FME -

TIPODEJULGAMENTO:MENORPREÇOPOR ITEM.

LICITAÇÃO DIFERENCIADA - COM COTA PRINCIPAL PARA OS ITENS 09,
19, 26 E 31 E EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE

PERQUNO PORTE PARA OS DEMAIS ITENS

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN - Prefeito Municipal

ABERTURADOS ENVELOPES: Iniciará às 12:30 horas do dia 09 (Nove) de Outubro de
2019, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas,
Nº. 77, Centro deCamboriú/SC.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site:
www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 25 de Setembro de 2019.

DIRETORIO ESTADUAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Comissão Executiva Estadual do PROGRESSISTAS - PP, de Santa
Catarina, cumprindo o disposto nos artigos 12 e seus parágrafos, combinado com os
artigos 18, 26 e 27, todos do Estatuto Partidário, convoca os convencionais habilitados,
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Membros do Diretório Estadual, Delegados
Municipais, Presidentes de Diretórios Municipais e Presidentes das Comissões Provisórias
Municipais, e órgãos de apoio (Juventude Progressista e Ação Mulher Progressista) para
CONVENÇÃO ESTADUAL DO PP, a realizar-se no dia 05 de outubro de 2019, no
Plenário Osni Régis da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, na Rua Dr. Jorge Luiz
Fontes, 310 Centro, em Florianópolis, com início às 09:00 horas, podendo prolongar-se
até as 14:00hs do mesmo dia, para a deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes do Diretório Estadual;
b) Eleição dos Delegados e respectivos Suplentes à Convenção Nacional;
c) Eleição do Conselho Fiscal Estadual e respectivos suplentes;
d) Eleição do Conselho Consultivo Estadual e respectivos suplentes;
e) Eleição do Conselho Estadual de Ética e Fidelidade Partidária e respectivos suplentes;
f) Outros assuntos de interesse do partido.

Florianópolis (SC), 24 de setembro de 2019.
SILVIO DREVECK

Presidente

PREFEITURAMUNICIPALDELAGUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 42/2019-PML

O MUNICÍPIO DE LAGUNA, de conformidade com o que estabelece a Lei 10.520/02 e
alterações, torna público que fará realizar Processo Licitatório na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, pelo critério deMENORPREÇOGLOBAL, para a contratação de empresa
especializada para a prestação de serviço de recolhimento, guarda e destino dos animais
de médio e grande porte, apreendidos em locais de domínio público do Município, no dia
08 de outubro de 2019 as 14:00 horas. Informações e documentação encontram-se à
disposição dos interessados, no portal laguna.sc.gov.br, conforme pedido ao e-mail
pmlcompras88@gmail.com, telefone (48)3644.0832 ou na sede, sito à rua Osvaldo
Cabral – 140 – centro - LagunaSC, das 13:00 às 19:00 horas.

Laguna, em 25 de setembro de 2019.
Samantha Claudino Sampaio - Pregoeira

Convite nº. 014/2019
A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC, torna

público que no dia 04 de OUTUBRO de 2019, às 14h 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

na prestação de serviços de pesquisas para atender necessidades das

Entidades Licitantes, conforme condições e exigências do Edital e seus

anexos.

O Edital, bem como suas alterações, está disponível no site

portaldecompras.fiesc.com.br

Seja um fornecedor da FIESC e suas entidades acessando

portaldecompras.fiesc.com.br. Se você não é fornecedor cadastre-se. Para

fornecedores já cadastrados, atualize as suas informações.

Comissão Permanente de Licitação


