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Após pouco mais de  
uma semana, a greve dos 
Correios foi suspensa em 
todo o país. Em Santa Cata-
rina, o Sintect-SC, sindicato 
que representa a catego-
ria, confirmou a retomada 
dos serviços na manhã de 
ontem. No entanto, os tra-
balhadores continuam em 
estado de greve, ou seja, po-
dem paralisar as entregas 
novamente.

De acordo com o sindica-
to, a categoria aguarda o jul-
gamento do dissídio, previs-
to para 2 de outubro. A con-
dição de prorrogar o atual 
acordo coletivo dos traba-
lhadores foi o que motivou a 
retomada dos serviços. 

No último dia 12, o minis-
tro do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Maurício 
Godinho Delgado, já havia 
determinado que 70% dos 
funcionários voltassem ao 
trabalho. Entretanto, a gre-
ve só foi suspensa após as-
sembleia nesta terça-feira à 
noite. 

A paralisação nacional foi 
motivada em resposta à re-
sistência da estatal em aten-
der à proposta da categoria, 
que pede, entre outros itens, 
reajustes salariais e melho-
rias para os trabalhadores, 
como manutenção do vale
-alimentação e dos valores 
do plano de saúde.

Conforme o secretário 
geral do Sintect-SC, Gilson 
Vieira, a expectativa agora 
é de que os trabalhos se-
jam normalizados em até 
10 dias. No Estado, a maior 
demanda, segundo Vieira, é 
de entregas de faturas e de 
encomendas.

– O cliente dos Correios 
também pode ir à agência e 
tentar retirar, caso não quei-
ra aguardar. Teremos um 
plano de contingência, mas 
a situação, em no máximo 
10 dias, vai estar normaliza-
da – explica. 

Em SC operam cerca de 
400 unidades dos Correios, 
entre agências, centros de 
distribuições, núcleos admi-
nistrativos e grupos de en-
tregas. O total de servidores 
que aderiram ao movimen-
to não foi informada.

Correios 
retomam 
atividades 
em SC

serviço

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Osecretário daSecretaria dePlanejamentoUrbano eDesenvolvimentoSustentável – SEPUD, no uso de
suas atribuições e nos termos da Lei Municipal n° 336, de julho de 211 e do Decreto n° 30.210, de
dezembro de 2017, torna público.

1. A convocação da comunidade do Bairro Jardim Paraíso para Audiência Pública do Estudo de
Impacto de Vizinhança da Estação de Tratamento de Efluentes Jardim Paraíso, que tem por
finalidade apresentar o conjunto de estudos e informações técnicas relativas a identificação,
avaliação e prevenção dos impacto urbanísticos ou construtivos de significativa repercussão
ou interferência na vizinhança quando da implantação, instalação ou ampliação do referido
empreendimento.

2. A referida Audiência se dará no dia 17 de outubro, com início as 19:00 horas, na escola EM
Profª Rosa Maria Berezoski Demarchi,

3. As informações referente a esta Audiência Pública estão disponíveis na Secretaria de
Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD, na Rua Max Colin n° 550,
Bairro América, das 07hs ás 13hs e no site da Prefeitura – www.joinville.sc.gov.br.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (047)3422-7333.
Joinville, 13 de setembro de 2019

Av. Júpiter, 839 - Jardim Paraiso, Joinville - SC, 89240-
000.

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O secretário da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD, no uso
de suas atribuições e nos termos da Lei Municipal n° 336, de julho de 211 e do Decreto n° 30.210, de
dezembro de 2017, torna público.

1.A convocação da comunidade do Bairro Vila Nova paraAudiência Pública do Estudo de Impacto
de Vizinhança da Estação de Tratamento de Efluentes Vila Nova, que tem por finalidade
apresentar o conjunto de estudos e informações técnicas relativas a identificação, avaliação e
prevenção dos impacto urbanísticos ou construtivos de significativa repercussão ou
interferência na vizinhança quando da implantação, instalação ou ampliação do referido
empreendimento.

2.A referidaAudiência se dará no dia 10 de outubro, com início as 19:00 horas, na EscolaMunicipal
Valentim João daRocha

3.As informações referentes a esta Audiência Pública estão disponíveis na Secretaria de
Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD, na Rua Max Colin n° 550,
BairroAmérica, das 07hs ás 13hs e no site daPrefeitura –www.joinville.sc.gov.br.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (047)3422-7333.
Joinville, 13 de setembro de 2019.

R. XVdeNovembro, 7030 - VilaNova, Joinville - SC, 89237-000.

Rua Artista Bittencourt, 30, Centro - 88020-060
Florianópolis - Santa Catarina | Fone: + 55 48 3665 4190
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br | URL: www.fatma.sc.gov.br

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

A BMW do Brasil Ltda., torna público que requereu ao
Instituto do Meio ambiente de Santa Catarina (IMA)
ampliação da licença ambiental de instalação da fábri-
ca da BMW para fins de ampliação do sistema de abas-
tecimento de combustível, localizada na Rodovia BR
101, KM 67, Bairro Corveta, Araquari/SC.

Aviso de LicitAção
editAL coNcoRRÊNciA PÚBLicA N.º 02/2019

estAdode sANtA cAtARiNA
MUNicÍPio de vARGeão

O Município de Vargeão, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que no dia 12 de novembro de
2019, até às 09 horas, a Comissão Permanente de Licitações de Bens e Avaliações, estará recebendo as
propostas dos interessados nesta licitação, tendo como objeto a outorga de permissão para exploração,
no Município de Vargeão, de 07 (sete) pontos de serviços com 6 (seis) vagas de transporte individual de
passageiros – serviços de táxi, incluídas as vagas reservadas aos portadores de deficiência, nos termos da
Lei Federal n° 13.146/2015 e 01 (um) ponto de serviços de transporte individual de passageiros – serviços
de táxi adaptado, com acessibilidade para transporte de portadores de necessidades especiais “usuários
de cadeira de rodas”. Informações complementares serão prestadas através do e-mail compras@vargeao.
sc.gov.br, fone fax (0**49) 3434-0148, informando o número da licitação. O Edital encontra-se disponível
para download no site da Prefeitura Municipal de Vargeão, no link http://e-gov.betha.com.br/transparen-
cia/01028-002/con_licitacoes.faces. Gabinete do Prefeito Municipal de Vargeão, Estado de Santa

Catarina, em 18 de setembro de 2019.
volmir Felipe - Prefeito Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com base na Lei 9.514/97, fica o devedor fiduciante Valcir Jose Girardi e Roseni Girardi
intimados a satisfazer a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamen-
to, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das des-
pesas de cobrança e de intimação, em virtude de Instrumento Particular de alienação fidu-
ciária de Imóvel (matrícula 31.797) firmado em data de 04/01/2013 com a Caixa Econômica
Federal. Dessa forma procedo à intimação de Vossas Senhorias para que se dirijam ao le
Registro de Imóveis de Joinville, situado na rua Orestes Guimarães, 538 - 19 andar - bair-
ro América, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado no prazo improrro-
gável de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante.

Bianca Castellar de Faria - Titular do ls Registro de Imóveis de Joinville

INTIMA: VALCIR JOSE GIRARDI E ROSENI GIRARDI

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Nº 320 - (47) 3267-7000
SECRETARIA DE DE COMPRAS

RUA DINAMARCA FONE

Balneário Camboriú, 18/09/2019.

O edital e demais documentos estão disponíveis no site www.bc.sc.gov.br, no link
“LICITAÇÕES”. Informações adicionais podem ser obtidas junto à Secretaria de Compras,
no térreo da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, sito à Rua Dinamarca, nº 320,
Bairro das Nações, CEP 88.338-900, endereço no qual os autos do processo
permanecerão comvista franqueada aos interessados, ou ainda, por meio do telefone (47)
3267-7095 ou do endereço eletrônico compras@bc.sc.gov.br, nos dias úteis, das
12h00min às 17h00min.

Objeto:Aquisição deMáquinas de Lavar Roupas para atender a demanda das unidades da
RedeMunicipal deEnsino.

Tipo deLicitação:Menor preço por item.

DATADEABERTURAEJULGAMENTO:Dia 08/10/2019, às 9h30min.

Data e local de entrega dos envelopes: Dia 02/10/2019. Horário: Às 09:30 horas, na
Secretaria deCompras.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/2019 – PMBC

SAMARONI BENEDET

Leitura e/ou retirada do edital: No endereço acima citado ou através do site
www.bc.sc.gov.br.

Secretaria de Compras

FORMADEJULGAMENTO: Menor PreçoGlobal.
REGIMEDEEXECUÇÃO:EmpreitadaPorPreçoGlobal.
VALOR GLOBAL MÁXIMO ADMITIDO: R$ 531.073,82 (quinhentos e trinta e um mil e
setenta e três reais e oitenta e dois centavos).
PRAZOPARACADASTRAMENTO:Até as 17h00min dodia 07/10/2019.

HORÁRIO: até as09:30 horas, naSecretaria deCompras.
LEITURA E/OU RETIRADA DO EDITAL: das
12h:00às17h:00ouatravés dosite

No endereço fixado acima, em dias úteis,
www.bc.sc.gov.br.

Objeto: Seleção de propostas visando ao Registro de Preços para aquisição de
instrumentais cirúrgicos para atender a demanda das especialidades da
Otorrinolaringologia, Ortopedia e Cirurgia Geral do Hospital Municipal Ruth Cardoso e o
Centro de Especialidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e
condições constantes no Edital e seus Anexos, para fornecimento ao longo de 12 (doze)
meses, segundo as conveniências dosÓrgãos daAdministraçãoDireta e Indireta.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 185/2019 – PMBC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2019 – PMBC

DATADE ENTREGAEABERTURADOS ENVELOPES:Até o dia 08 (oito) de outubro de
2019.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de demolição
mecanizada de edificações em alvenaria e concreto, limpeza e preparo dos terrenos para
recebimento de obras de infraestrutura viária e urbanização, na forma do projeto básico e
demais documentos que integramoprocesso licitatório.

Douglas Costa Beber Rocha

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 45.2019 – ERRATA 01

Data e horário de abertura: às 14:10 horas (Horário de Brasília) do dia 09 de outubro de
2019.

RETIRADADOEDITAL:www.emasa.com.br/licitacoes

Tipode licitação:MenorPreço por Item

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DBO, BOMBA DE VÁCUO/COMPRESSOR E
ANALISADORDEUMIDADEPARALABORATÓRIO.

Entrega dos envelopes: até às 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 09 de outubro de
2019.

Local: Sede administrativa da EMASA – 4ª Avenida, 250, Centro, Balneário
Camboriú/SC.

Balneário Camboriú, 18 de setembro de 2019.

Diretor Geral

ESTADODE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL

TOMADADE PREÇOS PARAOBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PMTC Nº 5/2019
OMunicípio de Trombudo Central, por intermédio da Prefeita Municipal Srª. Geovana Gessner, com a autoridade
que lhe é atribuída, torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei 8.666/1993, fará
realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PMTC
Nº 5/2019, a ser executada na Forma de Execução Indireta, Tipo Menor Preço em Regime de Empreitada por preço
Global, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS E SERVI-
ÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DECICLOVIA E PISTADECAMINHADANAAV. ARTHURMULLER, TROMBUDOCENTRAL/SC, TOTA-
LIZANDO A EXTENSÃO DE 790,00M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMEN-
TÁRIA, PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS, PROJETOS E ART, PARTE INTEGRANTE DO
EDITAL.A documentação e propostas relativas à licitação serão recebidas, até as 9h, do dia 09 de Outubro de 2019,
na Prefeitura Municipal de Trombudo Central, Secretaria de Administração - Protocolo, Praça Arthur Siewerdt, 01,
Bairro Centro, Trombudo Central – SC. A íntegra do presente edital encontra-se disponível no endereço eletrônico:
www.trombudocentral.sc.gov.br. Maiores informações pelo telefone (47) 3544 0271 – Setor de Licitações.

Trombudo Central, 19 de Setembro de 2019.
Geovana Gessner - Prefeita Municipal


