
Saúde pública

Suspeita de caso de fungo negro deixa  
autoridades sanitárias de SC em alerta

O Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde 
emitiu uma comunicação 
de risco sobre um provável 
caso de mucormicose (fungo 
negro) em um paciente de 
Joinville, no Norte do Estado.

O caso é de um homem, de 
52 anos, morador da zona 
Norte da cidade, com his-
tórico de doenças crônicas 
(diabetes mellitus e artrite 
reumatoide). No dia 20 de 
fevereiro, ele apresentou 
sintomas gripais e realizou 
o teste de antígeno no dia 
23, confirmando o diag-
nóstico para Covid-19.

Em 19 de março, em função 
de uma fraqueza generalizada 
relacionada com a Covid-19, 

foi internado em um hospital 
da rede particular. Teve alta 
no dia 4 de abril, com melho-
ra geral do quadro de saúde.

Por ter apresentado ce-
toacidose diabética, uma 
complicação metabólica 
caracterizada por fatores 
relacionados com a diabetes, 
o paciente teve uma celulite 
facial, que prejudicou par-
cialmente a clareza da visão.

Por este motivo, ele ini-
ciou imediatamente acom-
panhamento com médico 
especialista. O homem então 
foi internado novamente no 
dia 21 de maio, para realiza-
ção de procedimento cirúr-
gico, realizado no dia 26.

Atualmente, o paciente 
segue internado em unidade 

hospitalar particular, com 
monitoramento constante 
da Secretaria Municipal da 
Saúde, por meio da equipe 
da Vigilância em Saúde. As 
informações seguem sendo 
compartilhadas com o Mi-
nistério da Saúde e com a 
Secretaria de Estado da Saúde.

Pregão Eletrônico n.º 32/BAFL/2020
Seção Pública: 14/06/2021, às 13:30hs, no sítio 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual também poderá ser obtido o Edital 
a partir de 31/05/2021. Maiores informações: (48) 3229-5071, de segunda a quinta-
feira das 13:00 às 18:00 horas e sexta-feira das 08:00 às 16:00 horas. OBJETO: 
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO QUE 
ATENDE O ESQUADRÃO DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS.

Ricardo Felzcky Ten Cel Av
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Comunicamos aos senhores acionistas que foram aprovados na 24ª Assembleia Geral 
Ordinária, dividendos do exercício de 2019 da incorporada Eletrosul, correspondente 
a R$ 0,000084 por ação, e Juros sobre o Capital Próprio – JCP creditado em 2020 
e imputado ao dividendo obrigatório, correspondente a R$ 0,000419 por ação, a 
serem pagos até 31/05/2021. Para o saldo remanescente do dividendo de 2020, 
correspondente a R$ 0,000474 por ação, o pagamento será até 31/12/2021. 
Os valores de Dividendos aprovados pela 24ª Assembleia Geral Ordinária serão 
atualizados com base na variação positiva da taxa SELIC, pro rata temporis, a partir 
do encerramento do exercício social até a data do efetivo pagamento, conforme 
deliberado pelos acionistas reunidos na Assembleia Geral, em observância ao artigo 
205, parágrafo 3°, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.
O pagamento dos referidos dividendos será efetuado, através de crédito na 
conta corrente bancária que for indicada pelo acionista. Conforme artigo 287, da 
Lei nº 6.404, de 15/12/1976, os créditos prescrevem em três anos.

Florianópolis, 31 de maio de 2021
Tomé Aumary Gregório

Diretor Financeiro 

AVISO AOS ACIONISTAS

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL N.º 078/21. Objeto: 
Aquisição de Equipamentos (Hardwares), Softwares e Treinamentos para implantação 
e aprendizagem da metodologia Building Information Modeling (BIM) de trabalho na 
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE. Tipo: Menor preço. Data de 
envio final das propostas: até às 14:15 horas do dia 15/06/2021. Abertura: 15/06/2021, 
a partir das 14:30 horas. Local para obtenção do Edital: www.portaldecompras.sc.gov.
br, acesse “BUSCA DETALHADA EDITAIS” e cadastre seu e-mail, ou no “site” sgpe.
sea.sc.gov.br, acesse “CONSULTA DE PROCESSOS”. Florianópolis-SC, 27 de maio 
de 2021. Thiago Augusto Vieira. Secretario da SIE. Aprovação GGG 2021AS004975

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 1351/2021. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria e 
cirurgia para atendimento de ordens judiciais para a Gerência de Bens Judiciais 
(GEJUD). Abertura da sessão: 29/06/2021 ás 8h15min. No site www.e-lic.
sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações (CIG)  
SES 2021AS005169.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 1331/2021. Objeto: Aquisição de órteses, próteses e materiais 
especiais para as unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Abertura da 
sessão: 29/06/2021 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital 
e canais para todas as comunicações (CIG) SES 2021AS005089.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 1407/2021. Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza e 
descartáveis com equipamentos em comodato para as unidades da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES). Abertura da sessão: 21/06/2021 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br 
encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações (CIG) SES 2021AS005213.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 1382/2021. Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório 
para o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN). Abertura da sessão: 
22/06/2021 ás 8h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais 
para todas as comunicações (CIG) SES 2021AS005265.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE
Mayra Martins Silva, José Marcelo Ribeiro da Silva e

Rosana Bontempo Martins Silva
Nos termos do artigo 7º do Regulamento de Arbitragem da CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DO 
PARANÁ - CMA/PR, cuja cópia está a disposição nesta Instituição, tem a presente a finalidade de notificar 
Mayra Martins Silva, brasileira, solteira, estudante, CI-RG nº 5.693.295 SSP/SC, CPF nº 092.184.969-99, José 
Marcelo Ribeiro da Silva, brasileiro, casado, advogado, CI-RG nº 3.650.536-2 SSP/PR, CPF nº 068.500.288-80, 
Rosana Bontempo Martins Silva, brasileira, casada, professora, CI-RG nº 5.968.825, CPF nº 565.188.469-68, 
acerca do protocolo de Solicitação de Instauração de Arbitragem nº 592/2017 referente ao Contrato de Locação 
de Imóvel Residencial celebrado com Angelo Ithamar Scucato Zattar. Assim, nos termos do referido regulamento, 
fica V. Sª. notificados acerca da escolha do árbitro que conduzirá e julgará a referida demanda arbitral, cujo 
nome poderá ser verificado na CMA-PR. Fica V. Sª. citados a participarem da audiência virtual pela CMA/PR, 
através da plataforma Zoom (solicitar o link na CMA- PR através dos telefones: 41- 3233-9336/ 99142-6152 
ou ainda, através do e-mail: camarapr@cmapr.com.br), localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 96, 
5º Andar, Salas 51 e 52, Centro, Curitiba/PR no dia 02/08/2021, às 09:00 horas, ocasião na qual será realizada 
a 1ª Audiência de Conciliação. Em caso de não comparecimento, no dia e hora marcados, fica V. Sª. citados a 
apresentar sua defesa quanto aos pedidos e demais alegações apresentadas pelo demandante, com a indicação 
das provas que pretende produzir, até o dia 12/08/2021, conforme artigo 10 do Regulamento de Arbitragem da 
CMA-PR. Ressaltamos que serão sempre respeitados os princípios do contraditório, da igualdade das partes e 
da ampla defesa. Entretanto, informamos que a sua revelia não impedirá que seja proferida Sentença Arbitral. 
Esclarecemos, ainda, que as partes poderão postular por advogado, respeitada sempre a faculdade de designar 
quem as represente, mediante Procuração, ou assista no Procedimento Arbitral.

Curitiba, 28/05/2021
Câmara de Mediação e Arbitragem do Paraná - CMA/PR

Leilão nº 00001/2021 – UG 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 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, torna público 
que realizará licitação leilão que tem por objeto a venda semoventes  - do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú 
conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I e demais 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Total de Itens Licitados: 45. Edital: 24/09/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 
17h59. Endereço: Rua Joaquim Garcia S/n Cx Postal 2016 Centro, - Camboriú/SC ou 
http://www.camboriu.ifc.edu.br/dap/2021/05/21/leilao-n-001-2021-venda-de-semoventes/ 
Entrega das Propostas: a partir de 14/06/2021 às 09h00 na sala do Departamento 
de Administração e Planejamento do Instituto Federal Catarinense – Campus 
Camboriú. Abertura das Propostas: 14/06/2021 às 09h00 na Sala do Departamento 
de Administração e Planejamento do Instituto Federal Catarinense – Campus 
Camboriú, Rua Joaquim Garcia, s/n °, Centro, Camboriú, SC, 88.340-055. 
E-mail: compras.camboriu@ifc.edu.br. Telefone (47) 21040800.

AVISO DE LICITAÇÃO

CATARINENSE
Campus Camboriú

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

14 segunda-feira, 31 de maio de 2021 Estado

ERRATA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
No edital publicado neste jornal nos dias 29 e 30/05/2021, edição 4.739, página 18, onde 
se lê: “O requerimento de registro de chapa cujo prazo se inicia com a publicação deste 

edital, encerra-se às dezessete horas do dia 02 (três) de junho de 2021”.
Leia-se: encerra-se às dezessete horas do dia 02 (dois) de junho de 2021 

Laudares Capella
2º Vice Provedor

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL

Infecção é 
considerada 
grave e rara

O termo fungo negro é 
popularmente utilizado 
para se referir à mucor-
micose, uma infecção 
causada por um fungo 
da classe Zygomycetes 
e ordem Mucorales. É 
considerada uma infec-
ção fúngica grave e rara, 
originária de micror-
ganismos que vivem 
em diversos ambientes, 
particularmente no solo 
com matéria orgânica 
em decomposição, como 
folhas, adubo ou ma-
deira. A mucormicose é 
contraída por pessoas que 
entram em contato com 
os esporos fúngicos. In-
divíduos diabéticos, com 
doenças onco-hemato-
lógicas ou que utilizam 
medicamentos imunos-
supressores são mais sus-
cetíveis à contaminação.

Em casos graves, a 
mucormicose pode evoluir 
para coma e óbito. Ge-
ralmente, o tratamento é 
realizado com intervenção 
cirúrgica para remo-
ver os tecidos infectados 
ou mortos. Também há 
tratamento medicamen-
toso, por um período de 
4 a 6 semanas de terapia 
antifúngica intravenosa. 
Estudos estão sendo reali-
zados sobre possíveis rela-
ções entre a mucormicose 
e pacientes com Covid-19.

Possível infecção por 
mucormicose é investigada
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