
EDITAL DE CHAMADA  PÚBLICA     Nº.  001/2020
O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO/SC, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
SAMAE torna público aos interessados, a CHAMADA PÚBLICA N°. 001/2020, para a contratação 
temporária dos cargos conforme ANEXO I para a Operação Veraneio 2020/2021, em atendimento 
ao art. 5º da Lei Municipal Complementar nº. 013/2017. A documentação necessária para possível 
preenchimento das vagas de acordo com a necessidade desta autarquia está descrita no ANEXO III. 
O recebimento da documentação ocorrerá entre os dias 23 de novembro de 2020 a 27 de novembro 
de 2020, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00, no setor de atendimento do SAMAE,  
localizado na Rua Jaguaruna, n.º 1171 – Centro – Balneário Rincão/SC. 

Balneário Rincão (SC), 18 de novembro de 2020.
IVOI PEREIRA

DIRETOR PRESIDENTE

Aviso De Licitação 
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 04 de dezembro de 2020, às 14:00 horas realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços para obras e serviços de engenharia Nº 214/2020, destinada 
a “Instalação e adequação de sistemas preventivos de incêndio a serem realizados em diversas unidades 
de ensino do município – Etapa IV”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 04 de dezembro de 2020. Edital 
e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, 
nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 18 de novembro de 2020. 

Sandra Maria Galera - Secretaria de Educação

Aviso De Licitação 
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 02 de dezembro de 2020, às 15:00 horas realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 213/2020, destinada a “Aquisição de máscaras, protetores 
faciais e aventais descartáveis a serem destinados a secretaria municipal de educação”. Protocolo até às 
14:50 horas do dia 02 de dezembro de 2020. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.
chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. 

Chapecó, 18 de novembro de 2020. 
Sandra Maria Galera - Secretaria de Educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Orçamentária

A Diretoria do Sindicato dos Psicólogos de Santa Catarina – SinPsi-SC, nos termos do seu Estatuto, 
convoca os(as) Sócios(as) do SinPsi-SC em dia com suas obrigações estatutárias para a participar 
da  Assembleia Geral Orçamentária, de forma VIRTUAL, no dia 28 de novembro de 2020 (sábado), 
pelo link https://meet.google.com/rjk-mrvz-yrf?hs=122&authuser=0 com início às 10hs, em primeira 
chamada e 10h:30min  em segunda e última chamada com  qualquer número de presentes para deliberar  
sobre a seguinte pauta:

1) Previsão Orçamentária para 2021
2) Contribuição Sindical de 2021
3) Anuidade Associativa de 2021
4) Relatório de atividades de 2020

Florianópolis, 19 de novembro de 2020.

Sandra Lúcia Vitorino
Presidente do SinPsi-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 105/PMSJB/2020 - TOMADA DE PREÇOS N.º 10/PMSJB/2020
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA (SC), pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ 
n.º 82.925.652/0001-00, com Prefeitura na Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São 
João Batista, SC, CEP: 88.240-000, de conformidade com a Lei 8.666/93, por determinação de 
Jerry Andriani Laurindo, Diretor Executivo da Funjuve e Fernanda Brasil Duarte, Diretora Executiva 
da FUMAB, tornam público que se acha aberto o Processo Licitatório 105/PMSJB/2020 - Tomada de 
Preços nº 10/PMSJB/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia para construção da sede administrativa da FUMAB e do Museu do Calçado, com área 
total de 240,00 metros quadrados (dois blocos de 120,00 m²), conforme projetos, memorial descritivo, 
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, ART e demais documentos complementares, 
parte integrante do edital do tipo “menor preço global”; Entrega dos envelopes: até às 8h45min do 
dia 04/12/2020. Abertura dos envelopes: 9h do dia 04/12/2020. Informações e cópia do edital: 
Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supracitado, pelo tel: (48) 3265-0195 – ramal: 
206 ou através do site www.sjbatista.sc.gov.br. São João Batista, 18 de novembro de 2020. 
Jerry Andriani Laurindo/Fernanda Brasil Duarte
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O Figueirense acertou 
mais três contratações para 
a temporada 2020-2021. O 
primeiro deles, anuncia-
do “via” boletim da CBF, 
trata-se do zagueiro Gui-
lherme Teixeira, 28 anos, 
que estava no Noroeste, de 
Bauru (SP). Com 1,90m o 
atleta chega para reforçar 
o setor e, inclusive, já pode 
estrear diante do Cruzeiro.

O Figueirense sequer 
anunciou o nome de Gui-
lherme Teixeira. A divul-
gação foi “feita” pelo BID 
(Boletim Informativo Diá-
rio) da CBF que publicou o 
nome do jogador vinculado 
ao clube por empréstimo.

Como fora confirmado pelo 
técnico Jorginho, em entre-
vista coletiva concedida no 
início da semana, o Furacão 
do Estreito está no mercado 
atrás de peças que, dentro do 
orçamento do clube, pos-
sam agregar na luta contra 
o rebaixamento à Série C.

Hoje, o Figueirense é o 18º 
colocado na competição, 
com 19 pontos conquistados 
sendo cinco atrás do Vitó-
ria, o primeiro fora do Z4. 
Amanhã, na estreia do novo 
treinador, a equipe catari-
nense encara o Cruzeiro, no 
estádio Mineirão. A partida 
está marcada para as 19h30.

Inclusive, para este con-
fronto, o Alvinegro já pode 

utilizar o jogador que é 
natural de Marília (SP).

Guilherme Teixeira fez 18 
jogos pelo Noroeste que, no 
momento, disputa a Série 
A3 do campeonato paulista. 
O jogador anotou cinco gols 
com a camisa do “Norusca”.

O defensor que é destro 
possui vasta experiência, 
sobretudo, no futebol pau-
lista. Soma passagens pelo 
Mirassol, Grêmio Novori-
zontino, Linense, Grêmio 
Prudente e Marília. Passou 
ainda pelo Vila Nova-GO e 
o Paysandu-PA. Guilherme 
Teixeira chega para dispu-
tar vaga com Alemão, Vitor 
Mendes e Victor Oliveira.

Outro nome que foi “con-
firmado” no Figueirense de 

maneira, no mínimo curiosa, 
é do lateral Renan Luís, que 
estava no América-RN. De 
acordo com uma nota di-
vulgado pelo time potiguar, 
o jogador optou por não 
renovar depois de receber 
uma proposta do Furacão.

Além de Guilherme e Renan, 
o lateral-direito Thiagui-
nho, 28 anos, também foi 
confirmado pelo clube.

MAIS NOMES EM 
FLORIANÓPOLIS

Desde a noite da última ter-
ça-feira, outro nome esteve 
vinculado ao Figueirense: 
trata-se do lateral Mikael, 20 
anos, que tem vínculo com 
o Santos. Sob o comando do 
técnico Jorginho, há a expec-
tativa que atletas do Juventus, 
semifinalista do Catarinen-
se 2020, cheguem na parte 
continental de Florianópolis.

Figueirense fecha pacote de reforços
De técnico novo, Alvinegro foi atrás de mais três jogadores  
para enfrentar a temporada, sendo dois laterais e um zagueiro

Esporte

Os novos 
contratados do 
Furacão do Estreito 
(esq. à direita) 
Thiaguinho, Renan 
Luís e Guilherme 
Teixeira

DIVULGAÇÃO/FIGUEIRENSE/ND
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