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Decretos
Governo Municipal de Criciúma
DECRETO Nº SA/nº 990/15, de 10 de julho de 2015.
Autoriza a cobrança de nova tarifa para o Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Criciúma.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as Leis nºs 3.229 de 29.12.95 e 4.320 de
12.05.2002,
DECRETA:
Art.1º- Ficam estabelecidas as tarifas, nas categorias abaixo relacionadas, do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano de
Criciúma, em todos os percursos e linhas do serviço regular básico e do serviço opcional executivo, denominado Mineirinho, nos
seguintes valores:
I ‐ SERVIÇO REGULAR BÁSICO
Categoria
Criciúmacard Estudante
Criciúmacard Professor
Criciúmacard Vale Transporte
Criciúmacard Cidadão
Pagamento em Moeda Circulante nos Ônibus e Terminais

Tarifa ‐ R$
1,59
2,39
3,18
3,18
3,50

II ‐ SERVIÇO OPCIONAL EXECUTIVO ‐ MINEIRINHO
Categoria
Criciúmacard Vale Transporte
Criciúmacard Cidadão
Pagamento em Moeda Circulante nos Ônibus e Terminais
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Art.2º- Os cartões eletrônicos - CRICIÚMACARD - nas várias categorias, serão utilizados no Sistema Integrado de
Transporte Coletivo de Criciúma, observando as condições e critérios do Decreto nº 975/SA/2004, datado de 29 de dezembro de 2004.
Art.3º- As empresas concessionárias manterão afixadas em local bem visível, em cada ônibus e nas bilheterias, cartelas ou tabuletas, em
que estejam indicados, em caracteres de fácil percepção, os novos valores estabelecidos para as tarifas.
Art.4º- As tarifas fixadas neste Decreto entrarão em vigor a partir de 00h00 (zero hora) do dia 12 de julho de 2015, cumprindo desde
logo, aos concessionários, a adoção de medidas que ser fizerem necessárias.
Art.5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto SG/nº 885/14 de 11 de julho de 2014.
Prefeitura Municipal de Criciúma, 10 de julho de 2015.
MÁRCIO BÚRIGO ‐ Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO ‐ Secretária Municipal de Administração
CPZ/erm.

Editais
Edital de Intimação
FAMCRI ‐ Fundação do Meio Ambiente de Criciúma
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL

EDITAL Nº 002/FAMCRI/2015

Auto de Infração Ambiental nº 0175
Data: 27/06/2013
Processo nº 3868/2013
Multa Simples: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Penalidade: Art. 60º da Lei Federal nº 9.605/1998.
Administrado: Marcos Antônio Citadin

Pelo presente, nos termos dos arts. 6º inc. V da Lei nº 6.938 /81 c/c artigo 70 , § 1º , da Lei nº 9.605 /98, fica o Sr. Marcos Antônio
Citadin, INTIMADO, do despacho de Penalidades, o qual foi aplicada a Sanção Administrativa Ambiental de MULTA SIMPLES.
FAZ SABER ao Sr. Marcos Antônio Citadin administrado de endereço incerto e desconhecido, para que se comprove, no prazo de 30
(trinta) dias, a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada, quando será avaliado o prazo para execução das obras de
recuperação da área, a fim de que possa ser efetuada a redução da multa em 90% (noventa por cento);
Transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias sem que haja a comprovação de reparação do dano, o valor da multa aplicada no auto
de infração restará mantido, devendo ser quitada em até 5 (cinco) dias;
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O não pagamento no prazo concedido ensejará em reconhecimento do valor do débito como líquido, certo e exigível e implicará a
inscrição como Dívida Ativa Municipal e a interposição de ação de execução fiscal, independente de nova notificação;
A contar da data da ciência da presente decisão, cabe a interposição de recurso em 2ª Instância ao Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente – COMDEMA, no prazo de 20 (vinte) dias;
O cometimento de nova infração ambiental, no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior devidamente
confirmado em julgamento, implica: aplicação de multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou aplicação de multa
em dobro, no caso de cometimento de infração distinta;
Esta decisão não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público,
nem limita ou impede o exercício, por este, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, especialmente, com relação às
demais obras realizadas no imóvel e outras licenças cabíveis.
Para a ciência do infrator, é expedido o presente Edital e publicado em Diário Oficial, em conformidade com o Art. 126º do Decreto
Federal 6.514/2008.
O prazo acima referido entra em vigor na data da publicação deste Edital.
Criciúma/SC, 09 De Julho De 2015.
________________________________
Gelson Hercílio Fernandes ‐ Presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma – FAMCRI

Extratos
Extrato de Dispensa de Licitação
Governo Municipal de Criciúma
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 152/PMC/2015
OBJETO: OBJETO: Contratação de empresa especializada, para execução em caráter emergencial, de serviços de montagem e
desmontagem de divisórias em eucatex, confecção de persianas verticais em tecido e de móveis de escritório, necessários e
imprescindíveis, a fim de restabelecer o pronto atendimento ao público em razão dos incêndios ocorridos no prédio da prefeitura
municipal de criciúma nos dias 27/05 e 07/06/2015, com base nos Decretos de Situação de Emergência nº 859/15 e 910/15.
CONTRATADA: DIVIPLAN COMÉRCIO DE MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA ME.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRICIÚMA
VALOR GLOBAL: R$ 184.000,00 (Cento e oitenta e quatro mil reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Inc. IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666/93
RECONHECIMENTO: 30/06/2015, por André de Luca – Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
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RATIFICAÇÃO: 30/06/2015, por Márcio Búrigo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 153/PMC/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para fornecimento de moveis para escritório (mesas, cadeiras, armários e outros), a
fim de suprir a demanda necessária para o pronto restabelecimento do atendimento ao público, em razão dos incêndios ocorridos no
prédio da prefeitura municipal de Criciúma nos dias 27/05 e 07/06/2015, com base nos Decretos de Situação de Emergência nº 859/15
e 910/15.
CONTRATADA: ESTOFA MEC LTDA.
CONTRATANTE: Município de Criciúma
VALOR GLOBAL: R$ 85.980,00 (Oitenta e cinco mil novecentos e oitenta reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Inc. IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666/93
RECONHECIMENTO: 30/06/2015, por André de Luca – Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
RATIFICAÇÃO: 30/06/2015, por Márcio Búrigo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 154/PMC/2015
OBJETO: Contratação de empresa para instalação de tapumes no entorno do prédio da Prefeitura (Paço Municipal Marcos Rovaris
localizado na rua Domênico Sonego) a fim de impedir a entrada de pessoas não autorizadas no interior do bem público sinistrado pelos
incêndios ocorridos nos dias 27/05 e 07/06/2015, com base nos Decretos de Situação de Emergência nº 859/15 e 910/15.
CONTRATADA: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA CROCETA LTDA.
CONTRATANTE: Município de Criciúma
VALOR GLOBAL: R$ 19.890,00 (Dezenove mil oitocentos e noventa reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Inc. IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666/93
RECONHECIMENTO: 30/06/2015, por André de Luca – Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
RATIFICAÇÃO: 30/06/2015, por Márcio Búrigo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 155/PMC/2015
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OBJETO: Contratação de empresa especializada, para fornecimento em caráter emergencial, de materiais elétricos, para adequação de
redes elétricas em locais que irão abrigar as secretarias e departamentos municipais, e construção de uma nova rede de alta tensão, no
prédio onde funcionará temporariamente parte da administração municipal, devido às instalações existentes não comportar a
demanda, em razão dos incêndios ocorridos no prédio da prefeitura municipal de Criciúma nos dias 27/05 e 07/06/2015, com base nos
Decretos de Situação de Emergência nº 859/15 e 910/15.
CONTRATADA: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA ‐ CELESP.
CONTRATANTE: Município de Criciúma
VALOR GLOBAL: R$ 88.971,00 (Oitenta e oito mil novecentos e setenta e um reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Inc. IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666/93
RECONHECIMENTO: 30/06/2015, por André de Luca – Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
RATIFICAÇÃO: 30/06/2015, por Márcio Búrigo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 156/PMC/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para fornecimento em caráter emergencial, de placas em compensado maderite cola
branca, para uso na construção do tapume que irá isolar todo o prédio do Paço Municipal em razão dos incêndios ocorridos no prédio
da prefeitura municipal de Criciúma nos dias 27/05 e 07/06/2015, com base nos Decretos de Situação de Emergência nº 859/15 e
910/15. Com isso impedirá o acesso de pessoas não autorizadas, evitando assim outros incidentes.
CONTRATADA: PARMA COMERCIAL LTDA.
CONTRATANTE: Município de Criciúma
VALOR GLOBAL: R$ 23.516,00 (vinte e três mil quinhentos e dezesseis reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Inc. IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666/93
RECONHECIMENTO: 30/06/2015, por André de Luca – Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
RATIFICAÇÃO: 30/06/2015, por Márcio Búrigo – Prefeito Municipal.

Retificação do Extrato de Dispensa
Governo Municipal de Criciúma
RETIFICAÇAO DO EXTRATO DE DISPENSA
O Município de Criciúma torna pública a RETIFICAÇÃO do EXTRATO DE DISPENSA nº 150/PMC/2015, publicado no diário oficial do
município, no dia 08/07/2015, ano 6 – Edição n.º 1292. Informando que:
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ONDE SE LÊ: DISPENSA nº 150/PMC/2015.

LEIA‐SE: DISPENSA nº 151/PMC/2015.
Diretoria Executiva de Licitações e Contratos.

Aviso de Revogação
Edital de Pregão Presencial
Governo Municipal de Criciúma
PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/PMC/2015
O Município de Criciúma torna público que fica revogado o edital acima epigrafado que tem como objeto a Contratação de Empresa
especializada em sistemas de Informação em plataforma Web para provimento de funcionalidades que atendam a Secretaria Municipal
de Educação e que suportem o PME (Plano Municipal de Educação), sob a forma de cessão de licenciamento para uso dos programas,
por interesse público e conveniência administrativa, com fulcro no artigo 49, da Lei 8666/93 e alterações subsequentes.
Feita a revogação acima, ficam todos os interessados notificados para os fins legais e de direito, nos termos da Lei nº8.666/93.
Prefeitura de Criciúma, 09 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS ‐ PREGOEIRA

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/PMC/2015
O Município de Criciúma torna público que fica revogado o edital acima epigrafado que tem como objeto a aquisição de móveis, para
reposição no Salão Ouro Negro do Paço Municipal Marcos Rováris do Município de Criciúma ‐ SC., por interesse público e conveniência
administrativa, com fulcro no artigo 49, da Lei 8666/93 e alterações subsequentes.
Feita a revogação acima, ficam todos os interessados notificados para os fins legais e de direito, nos termos da Lei nº8.666/93.
Prefeitura de Criciúma, 09 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS – PREGOEIRA

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/FMS/2015
O Município de Criciúma torna público que fica revogado o edital acima epigrafado que tem como objeto a Aquisição de acessórios e
vestimentas para moto, em atendimento a vigilância em Saúde ‐ programa da dengue pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de
Criciúma/SC., por interesse público e conveniência administrativa, com fulcro no artigo 49, da Lei 8666/93 e alterações subsequentes.
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Feita a revogação acima, ficam todos os interessados notificados para os fins legais e de direito, nos termos da Lei nº8.666/93.
Prefeitura de Criciúma, 09 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS ‐ PREGOEIRA

Aviso de Alteração
Data e Local de Abertura ‐ Pregão Presencial
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA E LOCAL DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 014/FMAS/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL torna público que, por interesse público e conveniência administrativa, o edital acima
epigrafado que tem como objeto: Registro de Preços de material gráfico, para atendimento as atividades do CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) da Secretaria do Fundo Municipal
de Assistência Social de Criciúma/SC., com data de abertura anteriormente fixada para o dia 28/05/2015 às 14h00min, sendo que, em
virtude dos incêndios que sinistraram o edifício sede da municipalidade (Paço Municipal Marcos Rovaris) ocorridos nos dias 27/05 e
07/06/2015, fica alterada para o dia 24/07/2015 às 09:00h, em novo local, ou seja, na rua Estevão Emilio de Souza nº325 – bairro
Ceará, onde está instalada provisoriamente a sede administrativa do município de Criciúma/SC, mantendo‐se inalteradas as demais
condições do Aviso de Licitação veiculado anteriormente.
CRICIÚMA ‐ SC, 10 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS ‐ PREGOEIRA

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA E LOCAL DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 015/FMAS/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL torna público que, por interesse público e conveniência administrativa, o edital acima
epigrafado que tem como objeto: Registro de Preços de “ROUPAS MASCULINAS, GENEROS ALIMENTÍCIOS/GULOSEIMAS E
CAMA/MESA”, para aquisições futuras no atendimento aos usuários do Abrigo Lar Azul da Secretaria do Sistema Social de Criciúma/SC.,
com data de abertura anteriormente fixada para o dia 02/06/2015 às 09h00min, sendo que, em virtude dos incêndios que sinistraram o
edifício sede da municipalidade (Paço Municipal Marcos Rovaris) ocorridos nos dias 27/05 e 07/06/2015, fica alterada para o dia
27/07/2015 às 14:00h, em novo local, ou seja, na rua Estevão Emilio de Souza nº325 – bairro Ceará, onde está instalada
provisoriamente a sede administrativa do município de Criciúma/SC, mantendo‐se inalteradas as demais condições do Aviso de
Licitação veiculado anteriormente.
CRICIÚMA ‐ SC, 10 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS ‐ PREGOEIRA
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FMS – Fundo Municipal de Saúde
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA E LOCAL DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 039/FMS/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA torna público que, por interesse público e conveniência administrativa,
o edital acima epigrafado que tem como objeto o Registro de preços para aquisição de materiais para exames do Laboratório Municipal
de Criciúma, para atendimento aos usuários do SUS do Município de Criciúma/SC., com data de abertura anteriormente fixada para o
dia 08/06/2015 às 09h00min, sendo que, em virtude dos incêndios que sinistraram o edifício sede da municipalidade (Paço Municipal
Marcos Rovaris) ocorridos nos dias 27/05 e 07/06/2015, fica alterada para o dia 23/07/2015 às 09:00h, em novo local, ou seja, na rua
Estevão Emilio de Souza nº325 – bairro Ceará, onde está instalada provisoriamente a sede administrativa do município de Criciúma/SC,
mantendo‐se inalteradas as demais condições do Aviso de Licitação veiculado anteriormente.
CRICIÚMA ‐ SC, 10 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS ‐ PREGOEIRA

Governo Municipal de Criciúma
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA E LOCAL DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 124/PMC/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA torna público que, por interesse público e conveniência administrativa, o edital acima
epigrafado que tem como objeto: Aquisição de 82 conjuntos de sistema modular de tratamento de esgoto – Bioreator/Biofiltro em
PVC com volume mínimo de 1000L, tendo em vista que os mesmos atendam as normas e padrões de tratamento do tanque séptico
(NBR 7229/93), filtro anaeróbico (NBR 13969/97) e caixa de Coloração, para serem usados no Município de Criciúma/SC., com data de
abertura anteriormente fixada para o dia 28/05/2015 às 09h00min, sendo que, em virtude dos incêndios que sinistraram o edifício sede
da municipalidade (Paço Municipal Marcos Rovaris) ocorridos nos dias 27/05 e 07/06/2015, fica alterada para o dia 23/07/2015 às
14:00h, em novo local, ou seja, na rua Estevão Emilio de Souza nº325 – bairro Ceará, onde está instalada provisoriamente a sede
administrativa do município de Criciúma/SC, mantendo‐se inalteradas as demais condições do Aviso de Licitação veiculado
anteriormente.
CRICIÚMA ‐ SC, 10 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS ‐ PREGOEIRA

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA E LOCAL DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 127/PMC/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA torna público que, por interesse público e conveniência administrativa, o edital acima
epigrafado que tem como objeto: Registro de preços de Materiais de limpeza, para aquisições futuras, no atendimento ao 9º Batalhão da
Policia Militar do Município de Criciúma /SC., de acordo com Convênio nº003/15 RÁDIO PATRULHA, com data de abertura
anteriormente fixada para o dia 29/05/2015 às 09h00min, sendo que, em virtude dos incêndios que sinistraram o edifício sede da
municipalidade (Paço Municipal Marcos Rovaris) ocorridos nos dias 27/05 e 07/06/2015, fica alterada para o dia 24/07/2015 às 14:00h,
em novo local, ou seja, na rua Estevão Emilio de Souza nº325 – bairro Ceará, onde está instalada provisoriamente a sede administrativa
do município de Criciúma/SC, mantendo-se inalteradas as demais condições do Aviso de Licitação veiculado anteriormente.
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CRICIÚMA ‐ SC, 10 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS ‐ PREGOEIRA

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA E LOCAL DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 128/PMC/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA torna público que, por interesse público e conveniência administrativa, o edital acima
epigrafado que tem como objeto: Registro de preços de Materiais de Construção, para aquisições futuras, no atendimento ao 9º Batalhão
da Policia Militar do Município de Criciúma /SC., de acordo com Convênio nº003/15 RÁDIO PATRULHA, com data de abertura
anteriormente fixada para o dia 03/06/2015 às 09h00min, sendo que, em virtude dos incêndios que sinistraram o edifício sede da
municipalidade (Paço Municipal Marcos Rovaris) ocorridos nos dias 27/05 e 07/06/2015, fica alterada para o dia 28/07/2015 às 09:00h,
em novo local, ou seja, na rua Estevão Emilio de Souza nº325 – bairro Ceará, onde está instalada provisoriamente a sede administrativa
do município de Criciúma/SC, mantendo-se inalteradas as demais condições do Aviso de Licitação veiculado anteriormente.
CRICIÚMA ‐ SC, 10 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS – PREGOEIRA
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA E LOCAL DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 135/PMC/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA torna público que, por interesse público e conveniência administrativa, o edital acima
epigrafado que tem como objeto: Registro de preços de combustíveis, para aquisições futuras, no atendimento ao 4º Batalhão de
Bombeiro Militar do Município de Criciúma /SC., de acordo com Convênio 001/PMC/CBM., com data de abertura anteriormente fixada
para o dia 03/06/2015 às 14h00min, sendo que, em virtude dos incêndios que sinistraram o edifício sede da municipalidade (Paço
Municipal Marcos Rovaris) ocorridos nos dias 27/05 e 07/06/2015, fica alterada para o dia 23/07/2015 às 15:30h, em novo local, ou seja,
na rua Estevão Emilio de Souza nº325 – bairro Ceará, onde está instalada provisoriamente a sede administrativa do município de
Criciúma/SC, mantendo-se inalteradas as demais condições do Aviso de Licitação veiculado anteriormente.
CRICIÚMA ‐ SC, 10 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS ‐ PREGOEIRA

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA E LOCAL DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 136/PMC/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA torna público que, por interesse público e conveniência administrativa, o edital acima
epigrafado que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA USO NAS ESCOLAS PERTENCENTES À REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE CRICIÚMA/SC., com data de abertura anteriormente fixada para o dia 01/06/2015 às 14h00min, sendo que,
em virtude dos incêndios que sinistraram o edifício sede da municipalidade (Paço Municipal Marcos Rovaris) ocorridos nos dias 27/05 e
07/06/2015, fica alterada para o dia 27/07/2015 às 09:00h, em novo local, ou seja, na rua Estevão Emilio de Souza nº325 – bairro Ceará,
onde está instalada provisoriamente a sede administrativa do município de Criciúma/SC, mantendo‐se inalteradas as demais condições
do Aviso de Licitação veiculado anteriormente.
CRICIÚMA ‐ SC, 10 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS – PREGOEIRA
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Nº 1293 – Ano 6 Sexta‐Feira, 10 de Julho de 2015

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA E LOCAL DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 138/PMC/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA torna público que, por interesse público e conveniência administrativa, o edital acima
epigrafado que tem como objeto: Aquisição de eletrodomésticos para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma – SC.,
com data de abertura anteriormente fixada para o dia 09/06/2015 às 09h00min, sendo que, em virtude dos incêndios que sinistraram o
edifício sede da municipalidade (Paço Municipal Marcos Rovaris) ocorridos nos dias 27/05 e 07/06/2015, fica alterada para o dia
28/07/2015 às 14:00h, em novo local, ou seja, na rua Estevão Emilio de Souza nº325 – bairro Ceará, onde está instalada
provisoriamente a sede administrativa do município de Criciúma/SC, mantendo‐se inalteradas as demais condições do Aviso de
Licitação veiculado anteriormente.
CRICIÚMA ‐ SC, 10 de julho de 2015.
NELI SEHNEM DOS SANTOS ‐ PREGOEIRA
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