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ou mande e-mail para: comercial@somosnsc.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA/SC
Processo Licitatório nº. 29/2021 – Pregão Presencial nº. 19/2021

O Município de Santa Terezinha/SC torna público que realizará processo licitatório 
na modalidade Pregão Presencial para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO E FERRAMENTAS. A sessão 
pública de Abertura ocorrerá às 08h30min do dia 17 de agosto de 2021. O Edital 
completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Compras e 
Licitações do Município, sito à Avenida Bruno Pieczarka, nº. 154. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo telefone: (47) 3556-0044. Site: 
www.santaterezinha.sc.gov.br. E-mail: licitacao@santaterezinha.sc.gov.br. Código 
registro TCE: 3909D72520D1D3EEFC46610B09F02BAF424E4EA0.
Santa Terezinha (SC), 03 de agosto de 2021.

Genir Antonio Junckes - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Joinville e o Serviço Social da Indústria 
(SESI-SC) convocam a comunidade do bairro Bucarein e região para a 
Audiência Pública virtual do Estudo de Impacto de Vizinhança do estabe-
lecimento de ensino, desde Educação Básica (fundamental e médio), 
Educação Continuada e Educação Profissional (Cursos Técnicos, Cursos 
de Curta Duração, Polo do Ensino Superior) a ser implantado na Rua 
Urussanga, 85, Bucarein, em Joinville/SC. A audiência ocorrerá  no dia 
20/08/2021, às 19:00hs (dezenove horas), podendo ser acessada pelo 
link    https://zoom.us/join (ID da reunião: 969 6480 1597 e Senha de 
acesso: 831961) Será disponibilizado um ponto de apoio, com acesso à 
referida Audiência Pública na Rua Ministro Calógeras, 157 - Centro - 
Joinville - SC.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS - ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA DENISE 
CRISTINA DENK, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, 
situado na Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC Helbor Dual 
Offices & Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização das 
obrigações contratuais, referente a compra do lote 03, quadra 12,  no Loteamento Casa Nova, em Araquari 
- SC. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato de compra e 
venda firmado, com todo ônus dela decorrente. Joinville, 2 de agosto de 2021.

ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS - ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA VANICE 
PELETTI DE MORAES, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, 
situado na Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC Helbor Dual 
Offices & Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização das 
obrigações contratuais, referente a compra do lote 17, quadra 02,  no Loteamento Casa Nova, em Araquari 
- SC. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato de compra e 
venda firmado, com todo ônus dela decorrente. Joinville, 2 de agosto de 2021.

ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS - ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA RUDIMAR 
DE SOUSA, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, situado na 
Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC Helbor Dual Offices & 
Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização das obrigações 
contratuais, referente a compra do lote 27, quadra 38,  no Loteamento Casa Nova, em Araquari - SC. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato de compra e venda firmado, 
com todo ônus dela decorrente. Joinville, 2 de agosto de 2021.

ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS - ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA ALFREDO 
VIEIRA, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, situado na 
Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC Helbor Dual Offices & 
Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização das obrigações 
contratuais, referente a compra do lote 04, quadra A,  no Loteamento Jardim Bela Vista, em Araquari - SC. 
O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato de compra e venda 
firmado, com todo ônus dela decorrente. Joinville, 2 de agosto de 2021.

ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS - ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na forma da lei, faz saber 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA GUILHERME 
RAMOS, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, situado na 
Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC Helbor Dual Offices & 
Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização das obrigações 
contratuais, referente a compra do lote 16, quadra 15,  no Loteamento Casa Nova, em Araquari - SC. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato de compra e venda firmado, 
com todo ônus dela decorrente. Joinville, 2 de agosto de 2021.

ABECKER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS - BIGUASSU PARTICIPAÇÕES LTDA, na forma da lei, faz saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA VAGNER CASTILHA DOS 
SANTOS, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, situado na 
Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC Helbor Dual Offices & 
Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização das obrigações 
contratuais, referente a compra do lote 15, quadra 19,  no Loteamento Iguaçu, em Araquari - SC. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato de compra e venda firmado, 
com todo ônus dela decorrente. Joinville, 2 de agosto de 2021.

BIGUASSU PARTICIPAÇÕES LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS - BIGUASSU PARTICIPAÇÕES LTDA, na forma da lei, faz saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA SIMONE MARCHIORI, que 
se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, situado na Rua Expedicio-
nário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC Helbor Dual Offices & Corporate, no 
horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização das obrigações contratuais, 
referente a compra do lote 06, quadra 24,  no Loteamento Iguaçu, em Araquari - SC. O não comparecimento 
no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato de compra e venda firmado, com todo ônus 
dela decorrente. Joinville, 2 de agosto de 2021.

BIGUASSU PARTICIPAÇÕES LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS - B&GSS INCORPORADORA DE BENS LTDA, na forma da lei, faz saber a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA LUIZ FERNANDO 
DE FREITAS, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, situado 
na Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC Helbor Dual Offices & 
Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização das obrigações 
contratuais, referente a compra do lote 14, quadra R,  no Loteamento Boulevard Garden I, em Garuva - SC. 
O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato de compra e venda 
firmado, com todo ônus dela decorrente. Joinville, 2 de agosto de 2021.

B&GSS INCORPORADORA DE BENS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS - B&GSS INCORPORADORA DE BENS LTDA, na forma da lei, faz saber a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA ALFREDO DAVIS 
VIEIRA, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, situado na 
Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC Helbor Dual Offices & 
Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização das obrigações 
contratuais, referente a compra do lote 15, quadra B1,  no Loteamento Boulevard Garden I, em Garuva - SC. 
O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato de compra e venda 
firmado, com todo ônus dela decorrente. Joinville, 2 de agosto de 2021.

B&GSS INCORPORADORA DE BENS LTDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS - PAU BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S/C LTDA, na forma da lei, faz 
saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA DAVI 
MARTINIUK, que se encontra em lugar incerto e/ou não sabido, para comparecer ao seu escritório, situado 
na Rua Expedicionário Holz, 550, 18º andar – Sala 1802 Bairro América, Joinville – SC Helbor Dual Offices 
& Corporate, no horário de 13h00 às 17h00, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de regularização das obri-
gações contratuais, referente a compra do lote 08, quadra D16,  no Loteamento Jardim Maresias e/ou Parque 
Sambaqui, em São Francisco do Sul - SC. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a rescisão 
unilateral do contrato de compra e venda firmado, com todo ônus dela decorrente. Joinville, 2 de agosto de 2021. 

PAU BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S/C LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SETOR DE LICITAÇÕES
ERRATA I - TOMADA DE PREÇOS Nº 74/2021 – PMG

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de 
material e mão de obra, para ampliação da escola prof. Atilano kruger do município de Guaramirim 
(SC). A Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), torna público para conhecimento dos interessados 
a RETIFICAÇÃO da LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 74/2021 – PMG.
1. ALTERAÇÃO ELEMENTOS DO EDITAL
Altera-se a planilha orçamentária em relação às quantidades unitárias dos itens e seus respectivos 
valores totais.
2. ALTERAÇÃO DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA 
E DOCUMENTAÇÃO
A data de Recebimento dos Envelopes e Abertura da Sessão fica alterada para o dia 27/08/2021 às 
09 horas, as demais informações permanecem inalteradas.
O Edital alterado e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 
de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda feira a sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 
17:00h, pelo site http://www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone (47) 3373-0247.

Guaramirim (SC), 30 de julho de 2021.
LUIS ANTONIO CHIODINI

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO N° 030/2021
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 123/2006, Decreto nº 3.555/2000, Decreto Municipal 
nº 381/2005, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão, bem como, a Lei 8.666/93, e suas modificações, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará o certame licitatório abaixo:
LICITAÇÃO Nº 030/2021 – Pregão Presencial – Tipo MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO. OBJETO: Aquisição 
de combustível para abastecimento de veículos leves e pesados, pertencentes a frota da Secretaria Municipal 
de Saúde, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital. DATA/
HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 16/08/2021 às 08:30hs. DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: 
16/08/2021 – 09:00 hs. O presente edital poderá ser obtido na Secretaria de Administração/Setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal, localizado à Praça Dr. Getúlio Vargas,01 – Centro – São Francisco do Sul-SC, no horário das 
08:00 às 14:00 ou no site: www.saofranciscodosul.sc.gov.br https://diariomunicipal.sc.gov.br/site

São Francisco do Sul, 03 de agosto de 2021.
Jefferson Pacheco de Moraes - Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
O Município de Itapoá torna público que abrirá inscrições para o Credenciamento de empresas 
especializadas para operacionalização do programa de microfinanças do Município de Itapoá/SC 
(juro zero), segundo o disposto no processo de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2021 - Processo 
nº44/2021. Prazo para Credenciamento de 05/08/2021 até 31/12/2021. O Edital poderá ser retirado 
através do site www.itapoa.sc.gov.br, ou na Secretaria de Administração – Setor de Licitações e 
Contratos das 07h:30min às 13h:30min. Itapoá, 04 de agosto de 2021.

ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO EDITAL

O Município de Rio Negrinho – SC, em razão da NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NA DATA DE INICIO 
DE DISPUTA, torna pública a primeira alteração do Edital de pregão Presencial para registro de preços para 
aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo para uso da prefeitura, fundo e fundações, durante 
o prazo de 12 (doze) meses, com previsão de entregas continuadas e com frequência semanal, da seguinte 
forma: ONDE SE LÊ: - INÍCIO DA DISPUTA DAS PROPOSTAS CLASSIFICADAS: o credenciamento 
dos representantes e em seguida o início da disputa dos preços se darão a partir das 08h30min do dia 12 
de agosto de 2021, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. LEIA-SE: - INÍCIO DA 
DISPUTA DAS PROPOSTAS CLASSIFICADAS: o credenciamento dos representantes e em seguida o início 
da disputa dos preços se darão a partir das 08h30min do dia 13 de agosto de 2021, na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. Permanecem inalterados os demais itens do edital.

Rio Negrinho, 03 de agosto de 2021.
CAIO CESAR TREML

Prefeito Municipal
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