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 JUIZ DO PROCESSO: JOAO BAPTISTA VIEIRA SELL - Juiz(a) de Direito 
Citando(a)(s): MICHELLE MARQUES VASQUE, CPF: 94531200144, endereço: Rua Canário da Terra, 
45, casa 01 - Forquilhas - 88107320 - São José (Residencial), Rua Tié-Preto, 45, casa 01 - Parque Res. 
Santa Felicidade - Forquilhas - 88107328 - São José (Residencial), OUTROS Servidão Firmino Severino 
Sagaz, 49, Casa - Ingleses - 88058000 - Florianópolis (Residencial) e Servidão Fermino Severino Sagaz, 
49, casa - Ingleses do Rio Vermelho - 88058442 - Florianópolis (Residencial). 
Prazo do Edital: 60 dias
Descrição do(s) Bem(ns): *. Valor do Débito: 9.600,00. Data do Cálculo: 20/08/2019. 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 CITADA(S)  para requerer a purgação 
da mora ou responder à ação, querendo, em 15 (quinze) dias, contados do primeiro dia útil seguinte ao 
transcurso do prazo deste edital (art. 231, IV, do CPC). ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, 
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do 
CPC). Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para que chegue ao 
conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de 
costume e publicado 1 (uma) vez(es), sem intervalo de dias, na forma da lei.

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS – SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0077/2020

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2020
O Município de Catanduvas – SC torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência 
da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, que se encontra aberto até as 08h30min do dia 07 de 
dezembro de 2020, Edital de Tomada de Preços para contratação de empresa especializada para 
execução dos serviços com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para 
drenagem pluvial em aduelas na Rua Rui Barbosa, neste município de Catanduvas – SC, conforme 
projeto básico, memorial descritivo e demais informações constantes no anexo. As propostas e demais 
documentos solicitados deverão ser protocolados no Setor de Licitação do Município de Catanduvas 
- SC, a partir desta data, encerrando no prazo acima citado. O início da abertura dos envelopes de 
habilitação e proposta respectivamente, se dará a partir das 08h45min do dia 07 de dezembro de 2020. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitação do município de Catanduvas – SC, 
situado na Rua Felipe Schmidt, 1.435, Bairro Centro, neste município de Catanduvas – SC, CEP 89670-
000, ou pelo e-mail: licitacao@catanduvas.sc.gov.br . Cópias do presente edital poderão ser obtidas no 
site www.catanduvas.sc.gov.br, ou pelo fone: 49 – 3525-6529.

Catanduvas – SC, 18 de novembro de 2020.
MARCIA PASQUALLI

Secretária Municipal de Infraestrutura

ELEIÇÕES SINDICAIS – SINDALEX AVISA
A Comissão Eleitoral – CE designada para coordenar as eleições do Sindicato dos Advogados no 
Estado de Santa Catarina – SINDALEX, comunica aos interessados que será realizada eleição no 
dia 21/12/2020, das 13 às 18 hs do mesmo dia, na Rua José Jaques, nº 49, centro, Florianópolis/SC, 
para composição da diretoria, conselho fiscal e respectivos suplentes, para o mandado 2020/2023. O 
registro das chapas, observados os requisitos previstos no estatuto da entidade e na Resolução nº 
002/2020, aprovada pela Comissão Eleitoral, deverá ser apresentado no endereço acima, no horário das 
14 às 18 hs, até o dia 04/12/2020. Poderão ser candidatos todos os associados que até 30 dias antes 
da realização das eleições, tiverem inscritos no quadro social do sindicato com vínculo empregatício 
celetista ou estatutário e estiverem em dia com a mensalidades. Neste período, encontrar-se-á na sede 
da entidade, à disposição dos interessados, pessoa habilitada para prestar informações concernentes 
ao processo eleitoral e para receber o registro das chapas.

Florianópolis/SC, 18 de novembro de 2020 
Pablo Henrique Gamba 

Presidente da Comissão Eleitoral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os professores associados que prestam serviços na base 
territorial do SINPRO a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária online nos termos da Lei Nº 14.010, 
de 10 de junho de 2020 e das normas Estaduais  decorrente da Emergência e Saúde Pública/SARS-
COV2  a ser realizada na plataforma Google meet,  conforme o disposto no art. 16, inciso XI, do Estatuto 
Social no endereço eletrônico https://meet.google.com/nks-dugw-jze, no dia 01 de dezembro de 2020, às 
8h45m em primeira ou às 9h em segunda e última convocação, para tratar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Apresentação do relatório das atividades da diretoria do exercício de 2020; b) Discussão e votação da 
prestação de contas do exercício de 2019, com parecer do Conselho Fiscal e; c) Discussão e votação da 
previsão orçamentária para 2021, com parecer do Conselho Fiscal. 

Florianópolis (SC), 19 de novembro de 2020
Antônio Bittencourt Neto

Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo nº 401/2020 – Proc. Adm. 185/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
(CAPS II, CAPS AD E CAPS i), PARA SERVIDORES QUE PARTICIPAM DAS CAMPANHAS DE 
VACINAÇÃO E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SÃO JOSÉ/SC. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: De 19 de 
novembro de 2020 às 18h00min até o dia 01 de dezembro de 2020, às 14h00min. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: Às 14h00min do dia 01 de dezembro de 2020, INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 14h01min do dia 01 de dezembro de 2020. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.
sc.gov.br/. Maiores informações: Fone: (48) 33810002.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2020

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 

O Município de Tubarão/SC, por intermédio da Fundação Municipal de Saúde, situado à Rua Altamiro 
Guimarães, 1109, Oficinas, informa que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço por item, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, cujo objeto 
é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição parcelada de medicamentos e suplementos 
alimentares para atendimento de ações judiciais em desfavor ao município de Tubarão.
Início da Sessão Pública do Pregão Eletrônico: 14:00 do dia 02/12/2020.
O edital em inteiro teor está à disposição no endereço acima mencionado, no horário de expediente, das 
13 às 19 horas, ou pelo site www.tubarao.sc.gov.br.

Tubarão/SC, 18 de novembro de 2020.
Daisson José Trevisol

Diretor-Presidente




