
RDC Eletrônico nº 00007/2020 - UASG 158460
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus 
Camboriú, com sede à Rua Joaquim Garcia s/n, Bairro Centro, Camboriú-SC, inscrita 
no CNPJ sob o nº 10.625.424/0004-29, considerando o disposto nos termos da Lei 
nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 e suas posteriores alterações, torna público que 
realizará licitação Regime Diferenciado de Contratação – RDC - Eletrônico que 
tem por objeto a Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada 
por preço unitário, para Reforma e Adequação de Bloco para Instalação de Centro 
de Convivência para os Servidores do Instituto Federal Catarinense – Campus 
Camboriú, totalizando uma área de 223,93m², com fornecimento de todo o material e 
serviços necessários para a execução total da reforma, conforme projetos, planilha, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo.- do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú, conforme especificações, 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Total de Itens Licitados: 01. Edital: 13/10/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 
17h59. Endereço: Rua Joaquim Garcia S/n Cx Postal 2016 Centro, - Camboriú/SC ou 
ouwww.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158460-99-00007-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 13/10/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 16/11/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. E-mail: 
compras.camboriu@ifc.edu.br. Telefone (47) 21040868.

AVISO DE LICITAÇÃO

CATARINENSE
Campus Camboriú

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CERCAMENTO – 1 º B Fv.
ABERTURA: 27/10/2020 ÀS 09h00min
Obtenção do edital: a partir do dia 15/10/2020 das 08:00h às 12:00h e das 13:30h 
às 17:30h, no endereço abaixo ou pelo site: www.comprasgovernamentais.gov.br
Endereço: Quartel do 1º B Fv, Rua 2º Batalhão Rodoviário, s/nº, Bairro Conta 
Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520-900
Responsável pela publicação: ANDERSON SOARES DO CARMO – Ten Cel - 
OD 1º B Fv

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 34/2020

EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO FERROVIARIO
(BATALHÃO DE 
ENGENHEIROS/1855 - 
1º BATALHÃO FERRO-VIÁRIO)
BATALHÃO BENJAMIN CONSTANT

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

14 segunda-feira, 19 de outubro de 2020 Mundo  Editor:Douglas Cauduro douglas.cauduro@ndmais.com.br

Com um clima polarizado, a 
economia enfraquecida por causa 
da pandemia e temores de uma 
nova convulsão social, os bolivia-
nos foram às urnas ontem com 
os candidatos pregando paz. A 
eleição presidencial ocorre quase 
um ano após uma disputa que, 
com suspeita de fraude, acabou 
na renúncia do presidente Evo 
Morales e sua fuga do país.

A votação, em meio a um 
cenário de acirramento político, 
ficou mais tensa poucas horas 
antes da eleição, quando o TSE 
(Tribunal Supremo Eleitoral) 
decidiu que não iria mais divulgar 
uma apuração preliminar para 
evitar especulações. Segundo a 
corte, a decisão veio pela falta de 
garantias de que os dados ofere-
cidos pelo sistema Divulgação de 
Resultados Preliminares podem 

não coincidir com o resultado 
final, que tem a apuração mais 
lenta. O presidente do TSE, Salva-
dor Romero, disse que o sistema 
de apuração trará um resultado 
“seguro, confiável e verificável”.

OS FAVORITOS
Luis Arce, ex-ministro de Evo 

e tido como responsável pelo 
“milagre econômico” da gestão 
do líder socialista, e Carlos Mesa, 
ex-presidente de 2003 a 2005, 
despontavam como favoritos 
nas pesquisas que projetavam 
um segundo turno, que deve ser 
realizado em 29 de novembro. 
Os dois principais candidatos 
reclamaram da medida, mas 
acenaram para uma trégua após 
uma campanha marcada por 
fortes ataques entre ambos.

Arce afirmou que a iniciati-

va da corte eleitoral levantava 
dúvidas sobre os resultados, mas 
evitou críticas mais assertivas. 

Já o candidato à presidência 
da Comunidade Cidadã (CC), 
Carlos Mesa, pediu à população 
que exerça seu direito de voto 
como parte do compromisso 
do país com a democracia. “É 
um dia extraordinariamente 
importante, nosso compro-
misso com a democracia é 
inalienável e esse compromisso 
não pode ser expresso de outra 
forma se não pelo voto”, disse 
após votar na região de Mal-
lasilla, também em La Paz.

Sobre a mudança na divulgação 
dos dados, ele pediu aos elei-
tores paciência. “Não é o ideal, 
mas entendemos perfeitamente. 
Vamos ser pacientes e pedimos 
à população que o seja”, disse. 

Sobe tensão em 
eleição boliviana 
Poucas horas antes da votação, tribunal decidiu que não iria mais 
divulgar uma apuração preliminar para evitar especulações
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