
 “ERRATA: por erro operacional deste veículo, o referido edital deveria ter 
veiculado na edição de 14/08/2020”.

EXTRATO DE EDITAL
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 7ª REGIÃO/SC

AVISO DE ELEIÇÃO
Faço saber que no dia 28/10/2020, a partir das 8 (oito) horas, até o dia 30/10/2020, 
às 20 horas (horário oficial de Brasília-DF), no sítio eletrônico www.votaeconomista.
org.br, serão realizadas eleições para renovação do 1º (primeiro) terço, composto de 
3 (três) Conselheiros Efetivos e 3 (três) Suplentes do CORECON/SC, com mandato 
de 3 (três) anos: 2021 a 2023; e de 1 Delegado-Eleitor Efetivo e 1 Suplente, junto ao 
Colégio Eleitoral do COFECON. O prazo para registro de chapas será de 30 (trinta) 
dias, contados a partir do dia útil seguinte a esta publicação, encerrando-se às 17 
horas do dia 15/09/2020. O Edital completo foi publicado no Diário Oficial do Estado 
de Santa Catarina do dia 14/08/2020.

Florianópolis - SC, 14 de agosto de 2020.
Econ. Ivoneti da Silva Ramos
Presidente do CORECON-SC

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC e o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/SC tornam público para conhecimento dos 
interessados que realizarão as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão disponíveis na 
Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e nos endereços: www.sesc-sc.com.br 
e www.sc.senac.br (licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

Modalidade: Pregão Eletrônico n. 28/2020 – licitação 825050 – REPUBLICAÇÃO – SENAC
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos para o 
laboratório de enfermagem do Senac Joinville e Criciúma/SC e manequim anatômico para 
o Senac Itajaí/SC.
Acolhimento das propostas: até as 13h do dia 24/08/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico n. 29/2020 – licitação 825264 – REPUBLICAÇÃO – SENAC
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de utensílios da área de 
Gastronomia para o Senac da cidade de e Criciúma/SC.
Acolhimento das propostas: até as 13h do dia 25/08/2020

Modalidade: Concorrência n. 03/2020 – REPUBLICAÇÃO – SENAC
Objeto: Fornecimento de chope artesanal, para atendimento dos clientes do Senac 
Restaurante Escola, sito na Alameda Rio Branco, n. 165, Jardim Blumenau – Blumenau/SC, 
disponibilizando gratuitamente durante a vigência do contrato, 01 (uma) chopeira de 03 (três) 
vias, para operacionalização do chope contratado.
Acolhimento das propostas: até as 12h do dia 31/08/2020
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Coronavírus  
em números

mundo

14,123,384
recuperados

21.038.816 confirmados

762.348 mortos

97,89 mortos por milhão

Brasil

2.384.302
recuperados

3.278.895  confirmados

106.571  mortos

501,69 mortos por milhão

santa Catarina

104.859
recuperados

118.183 confirmados

1.742 mortos

258,96 mortos por milhão

O governo do Estado anunciou na sexta-fei-
ra (14) que mantém por mais sete dias as me-
didas de enfrentamento ao coronavírus que 
estavam em vigor nas seguintes regiões de 
Santa Catarina: Alto Vale do Itajaí, Médio Vale 
do Itajaí, Foz do Rio Itajaí, Nordeste, Carboní-
fera, Extremo Sul, Alto Vale do Rio do Peixe e 
Meio-Oeste. As medidas abrangem 133 municí-
pios, que representam 55,5% da população ca-
tarinense. Na Grande Florianópolis, nada mu-
dou. O transporte coletivo segue em operação.

Com o novo decreto, já publicado no Diário 
Oficial, o transporte coletivo urbano munici-
pal e intermunicipal continua suspenso por mais 
sete dias nas oito regiões. Além disso, a concen-
tração e a permanência de pessoas em espaços 
públicos de uso coletivo, como parques, praças 
e praias, também ficam suspensas por mais sete 
dias, contados a partir deste sábado (15) nas oito 
regiões. Também ficam mantidas as regras de 
testagem, monitoramento e rastreabilidade de 
contatos em casos de coronavírus nas empresas.

ESTADO GRAVÍSSIMO
As regiões que entraram em estado gravíssi-

mo nesta semana não foram incluídas no pro-
cesso devido aos critérios epidemiológicos que 
apontam 14 dias como o prazo necessário para a 
consolidação das ações de enfrentamento. Caso 
permaneçam na mesma situação na Matriz de 
Avaliação de Risco Potencial, novas medidas po-
dem ser aplicadas. Entretanto, as regiões e os 
municípios podem adotar ações mais restritivas.

Governo mantém restrições
Medidas que estavam em vigor em oito regiões de 
Santa Catarina serão mantidas por mais sete dias

Incêndio em apartamento 
Um apartamento pegou fogo no bairro 
Agronômica, em Florianópolis, no fim da tarde de 
sexta-feira (14). Ninguém ficou ferido. Por volta 
das 19h30, o incêndio foi controlado. Conforme 
informações do repórter da NDTV,  Eduardo 
Cristofoli, o Corpo de Bombeiros precisou evacuar 
diversos apartamentos. Até o fechamento da 
edição, não havia nenhuma informação oficial 
sobre o que poderia ter originado as chamas.

EDUARDO CRISTOFOLI/NDTV//ND
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