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CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

O Município de Joinville, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 34 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações, torna público que estará realizando junto à Unidade de Suprimentos/Secretaria de Administração e 
Planejamento, a inscrição de novos fornecedores e atualização para os já cadastrados. O cadastro será processado 
conforme requerimento específico fornecido pela Municipalidade via autosserviço. Maiores informações na sede da 
Prefeitura Municipal de Joinville – Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e Planejamento, sito à 
Av. Hermann August Lepper, nº 10 – centro, pelo telefone 3431-3295 ou no site www.joinville.sc.gov.br no link Emitir 
Certificado de Registro Cadastral.

Joinville, 20 de Janeiro de 2023.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva
Marcio Arthur Rezende Trindade - Gerente

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento leva ao 
conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 039/2023, destinado ao Registro 
de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais Odontológicos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal São José, na Data/Horário: 02/02/2023 às 08:30 horas, para 
abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.
gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. (Chave TCE 4671F9969B3B3320A9BFFE4F3E06BAFC00151AA5).

Joinville/SC, 19 de janeiro de 2023.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

AVISO DE ERRATA E PRORROGAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao 
conhecimento dos interessados que com base no § 4º do art. 21 da lei 8.666/93, está promovendo alterações no 
edital de Pregão Eletrônico nº 886/2022, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual execução, 
manutenção, conservação e implantação de sinalização horizontal em material termoplástico, material plástico a frio 
(bicomponente) e defensas metálicas (tipo guard-rail), sendo transferida a data de abertura das propostas para o 
dia 02/02/2023 às 08:30 horas. A Errata encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e 
www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. Chave no TCE: A9EEB8E91415D1D1A27DD6B7D7A04F80103337B9..

Joinville/SC, 20 de janeiro de 2023.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina – SINDIFIS-

CO, em cumprimento às disposições estatutárias, convoca os filiados em dia com suas obrigações para 
a Assembleia Geral Ordinária (Assembleia Geral Eleitoral) a ser realizada no dia 04 de abril de 2023 
(terça-feira) com a seguinte finalidade:

ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO FISCAL PARA O PERÍODO DE 1º/05/2023 até 30/04/2026
1. DO LOCAL DE AFIXAÇÃO DESTE EDITAL
O presente Edital será afixado na sede do SINDIFISCO e nos órgãos da administração tributária mencio-
nados nas alíneas “a’ a “d’ do inciso I do art. 3º do Regulamento Eleitoral.
2. DO REGISTRO DAS CHAPAS
Prazo: O pedido de inscrição de chapa deve ser feito até 30 (trinta) dias antes das eleições, nos termos 
do art. 57 do Estatuto. 
Período para registro de Chapa: 13/02/2023 (segunda-feira) até 23/02/2023 (quinta-feira).
Horário: das 9:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 18:00 horas.
Local: na sede do SINDIFISCO, situada na Avenida Trompowsky, n. 291, Sala 1203, Torre II, Edifício 
Trompowsky Corporate, Centro, Florianópolis – SC, CEP: 88015-300. 
 3. DO SISTEMA DE VOTAÇÃO - FILIADO APTO A VOTAR
Ativo: utilizará o sistema eletrônico disponível no site do SINDIFISCO; Inativo: terá a opção de utilizar a 
via postal (pelos correios; sistema Manual) ou o sistema eletrônico disponível no site do SINDIFISCO, 
conforme art. 52, alínea “a” e “b” do Regulamento Eleitoral.
4. DO PERÍODO DE VOTAÇÃO - DATA DA ELEIÇÃO
Do voto por meio do sítio eletrônico do Sindicato (sistema Eletrônico) e do voto via postal (pelos correios; 
sistema Manual): o período de votação será de 24 de março de 2023 (sexta-feira) até 28 de março de 
2023 (terça-feira). 
4.1 DA REMESSA E RETORNO DO ENVELOPE PADRONIZADO CONTENDO A CÉDULA ELEITORAL 
A remessa do envelope padronizado, contendo a cédula eleitoral, destinada ao filiado apto a votar, ocor-
rerá até o dia 17 de março de 2023 (sexta-feira). O Filiado deverá postar ou retornar o envelope pa-
dronizado no período de 24 de março de 2023 (sexta-feira) até 28 de março de 2023 (terça-feira).
4.2 DA APURAÇÃO DOS VOTOS
A apuração dos votos ocorrerá no dia 04 de abril de 2023 (terça-feira), na sede do SINDIFISCO, das 
9h às 12h.
5. NO CASO DE NOVA ELEIÇÃO OU SEGUNDO TURNO
Ocorrerá nova eleição se (a) houver empate das chapas mais votadas; e (b) inexistir registro de chapa no 
prazo estipulado neste Edital (Art. 3º, II, “d”, do Regulamento Eleitoral). 
Ocorrerá segundo turno se (a) houver mais de duas chapas concorrendo e nenhuma delas obtiver maio-
ria simples dos votos válidos (Art. 58, parágrafo único do Estatuto). 
5.1 DO PERÍODO DE VOTAÇÃO - DATA DA ELEIÇÃO 
Do voto por meio do sítio eletrônico do Sindicato (sistema Eletrônico) e do voto via postal (pelos correios; 
sistema Manual): o período de votação será de 19 de abril de 2023 (quarta-feira) até 20 de abril de 
2023 (quinta-feira).
5.2 DA REMESSA E RETORNO DO ENVELOPE PADRONIZADO CONTENDO A CÉDULA ELEITORAL 
A remessa do envelope padronizado, contendo a cédula eleitoral, destinada ao filiado apto a votar, ocor-
rerá até o dia 06 de abril de 2023 (quinta-feira). O Filiado deverá postar ou retornar o envelope padroni-
zado no período de 19 de abril de 2023 (quarta-feira) até 20 de abril de 2023 (quinta-feira).
5.3 DA APURAÇÃO DOS VOTOS
A apuração dos votos ocorrerá no dia 26 de abril de 2023 (quarta-feira), na sede do SINDIFISCO, das 
9h às 12h.
6. DA POSSE DOS ELEITOS
A posse dos eleitos ocorrerá no dia 28 de abril de 2023 (sexta-feira), às 16h, na sede do SINDIFISCO, 
nos termos do Art. 58, caput, do Estatuto.

Florianópolis, 23 de janeiro de 2023.
José Antônio Farenzena

Presidente

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022

_SEGUNDA ERRATA _
TCE/SC 91FBB4449D9A08A99133C208CE13B0F97FBCA8C1

Comunicamos que o edital de Pregão Eletrônico nº 26/2022, expedido pelo Município de Tubarão, cujo 
objetivo é o Registro de preço de empresa especializada no fornecimento de serviços de telefonia por 
meio de solução centralizada de pabx virtual em nuvem, baseada em protocolo sip e tecnologias voip (voz 
sobre ip), com Plano de Telefonia Voip com ligação ilimitada para fixo-fixo e fixo- móvel para todo o Brasil, 
contemplando os equipamentos necessários para a efetiva prestação dos serviços, com fornecimento de 
aparelhos de telefonia IP para a Prefeitura Municipal de Tubarão, secretarias e Fundações Municipais, 
sofreu alterações no item “3. Habilitação técnica”, do Termo de Referência – Anexo I deste edital, onde 
inclui-se os subitens “3.1.1”, “3.1.2” e 3.2.1”. Diante do exposto, reabre-se a data para a sessão de 
abertura do presente processo licitatório, para dia 02/02/2023 às 14 horas. O recebimento das propostas 
será até as 13:30 do mesmo dia, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Tais 
alterações, integram os autos. Reiteram-se as demais cláusulas do edital.

Tubarão/SC, 20 de janeiro de 2023.
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022

_SEGUNDA ERRATA _
TCE/SC 0926C6984FC7D5658B9DE881C7DBA7804059E7E1

Comunicamos que o edital de Tomada de Preços nº 14/2022, expedido pelo Município de Tubarão/SC, 
cujo objetivo é a contratação de empresa de consultoria para elaborar Estudo Técnico Socioambiental-
ETS (Parecer Técnico n° 1/2021/GAM/CAT) em todo território do Município de Tubarão SC, sofreu 
alterações, decide-se pela inclusão da alínea “h” no item “4.1.3 QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” 
do edital, bem como, no item “4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” do Anexo I – Termo de Referência.
A abertura do presente processo licitatório será dia 08/02/2023 às 14 horas. A entrega dos envelopes será 
até as 19 horas do dia 07/02/2023.
Tais alterações, integram os autos. Reiteram-se as demais cláusulas do edital.

Tubarão/SC, 19 de janeiro de 2023.
Joares Carlos Ponticelli

Prefeito
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