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A 

LeAtas 
Governo Municipal de Criciúma 
 
Ata de Registro de Preços nº 016/PMC/2017 
Modalidade: Pregão Presencial 021/PMC/2017 

Objeto: Registro de preços de crachás, para aquisições futuras, para uso dos servidores públicos municipais de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 01 (um).  
Assinatura: 11/04/2017   
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 15.500,00 
A ata de Registro na íntegra está disponível em compras.criciúma.sc.gov.br 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ata de Registro de Preços nº 013/PMC/2017 
Modalidade: Pregão Presencial 012/PMC/2017 

Objeto: Registro de preços de combustíveis (óleo diesel S500, óleo diesel S10 e gasolina comum), para aquisições futuras, no 
atendimento a frota de veículos e equipamentos do Município de Criciúma, Secretaria de Educação, Fundo Municipal de Saúde, 
Fundo Municipal de Assistência Social, Fundação municipal de Esportes, Fundação Cultural, Fundação de Meio Ambiente de 
Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 02 (dois).  
Assinatura: 16/03/2017   
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor geral de R$ 1.819.275,00 
A ata de Registro na íntegra está disponível em compras.criciúma.sc.gov.br 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ata de Registro de Preços nº 014/PMC/2017 
Modalidade: Pregão Presencial 218/PMC/2016 
Objeto: Registro de preços de serviços gráficos, para o programa Municipal de Educação sobre drogas na escola - PROMUDE, para 
os alunos da Rede municipal de Ensino de Criciúma, no atendimento aos alunos da rede municipal de ensino de Criciúma - SC. 
Fornecedores Registrados: 01 (um).  
Assinatura: 29/03/2017   
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 40.500,00 
A ata de Registro na íntegra está disponível em compras.criciúma.sc.gov.br 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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Ata de Registro de Preços nº 015/PMC/2017 
Modalidade: Pregão Presencial 214/PMC/2016 

Objeto: Registro de preços de material escolar, através de empresas do ramo pertinente, para aquisições futuras, no atendimento 
as escolas da rede municipal de ensino de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 12 (doze).  
Assinatura: 31/03/2017   
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 1.043.836,00 
A ata de Registro na íntegra está disponível em compras.criciúma.sc.gov.br 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ata de Registro de Preços nº 056/PMC/2016  
Modalidade: Pregão Presencial 168/PMC/2016 

Objeto: A presente ATA tem por objetivo estabelecer cláusulas e condições gerais para uso na recuperação do prédio da prefeitura 
municipal de Criciúma/SC – Paço Municipal Marcos Rovaris, localizado na Rua Domenico Sonego, Nº 542, Bairro Sta Barbara. 
Fornecedores Registrados: 07 (sete).  
Assinatura: 02/09/2016  
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 574.790,86 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ata de Registro de Preços nº 057/PMC/2016  
Modalidade: Pregão Presencial 182/PMC/2016 

Objeto: Registro de preços de água mineral. 
Fornecedores Registrados: 01 (um).  
Assinatura: 20/09/2016  
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 97.434,80 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ata de Registro de Preços nº 058/PMC/2016  
Modalidade: Pregão Presencial 183/PMC/2016 

Objeto: Registro de preços de placas de metal,placas de inauguração de obras e troféus,através de empresas do ramo 
pertinente,para aquisições futuras,no atendimento a eventos da administração municipal de Criciúma.. 
Fornecedores Registrados: 01 (um).  
Assinatura: 20/09/2016  
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 56.600,90 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ata de Registro de Preços nº 065/PMC/2016  
Modalidade: Pregão Presencial 211/PMC/2016 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de peças e serviços, para futuras aquisições, no atendimento à manutenção mecânica dos 
equipamentos pesados da frota oficial  do Município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 06 (seis).  
Assinatura: 28/12/2016  
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 2.763.792,33 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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Atas 
FMS – Fundo Municipal de Saúde 
 

Ata de Registro de Preços nº 002/FMS/2017 
Modalidade: Pregão Presencial 078/FMS/2016 

Objeto: Registro de preços de exame complementar radiográfico - RADIOGRAFIA PERIAPICAL ADULTO / INFANTIL E OCLUSAL, para 
o diagnóstico e planejamento de procedimentos odontológicos no atendimento aos usuários do Sistema único de Saúde (SUS) do 
município de Criciúma SC. 
Fornecedores Registrados: 1 (um).  
Assinatura: 22/03/2017.  
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 172.280,00 
A ata de Registro na íntegra está disponível em compras.criciúma.sc.gov.br 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ata de Registro de Preços nº 003FMS/2017 
Modalidade: Pregão Presencial 077/FMS/2016 

Objeto: de preços de exame – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE – CONE BEAN, para o diagnóstico de procedimentos 
odontológicos realizados no CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, no atendimento aos usuários do Sistema único de 
Saúde (SUS) do município de Criciúma SC. 
Fornecedores Registrados: 1 (um).  
Assinatura: 22/03/2017.  
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 25.150,00 
A ata de Registro na íntegra está disponível em compras.criciúma.sc.gov.br 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ata de Registro de Preços nº 004/FMS/2017 
Modalidade: Pregão Presencial 083/FMS/2016 

Objeto: Registro de preços de exame complementar radiográfico - RADIOGRAFIA PANORÂMICA DA FACE, para o diagnóstico e 
planejamento de procedimentos odontológicos no atendimento aos usuários do Sistema único de Saúde (SUS) do município de 
Criciúma SC. 
Fornecedores Registrados: 1 (um).  
Assinatura: 22/03/2017.  
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 12.960,00 
A ata de Registro na íntegra está disponível em compras.criciúma.sc.gov.br 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ata de Registro de Preços nº 019/FMS/2016  
Modalidade: Pregão Presencial 058/FMS/2016 

Objeto: Registro de Preços de MEDICAMENTOS. 
Fornecedores Registrados: 06 (seis).  
Assinatura: 20/08/2016  
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 682.454,62 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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Ata de Registro de Preços nº 020/FMS/2016  
Modalidade: Pregão Presencial 063/FMS/2016 

Objeto: Registro de Preços de FÓRMULAS INFANTIS. 
Fornecedores Registrados: 02 (dois).  
Assinatura: 03/10/2016  
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, no valor de R$ 158.588,00 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ata 
COMSAB - Conselho Municipal de Saneamento Básico  
 
RESUMO DA ATA 02/CONSAB. Ao quinto dia do mês de junho de 2017, na sala de Coordenação dos Conselhos, esteve reunido o 
CONSAB, com a maioria dos seus membros que discutiram e deliberaram sobre os seguintes temas: alterações no Regimento 
Interno do Conselho de Saneamento Básico e apresentação da prestação de serviços na área do Saneamento Básico. Ficou 
aprovado, por decisão unanime, as alterações propostas no Regimento Interno que passa a ter a seguinte redação: Art. 2 – III 
Assessorar o poder público na Política de Saneamento Básico; Art. 3 O CONSAB será constituído por 16 (dezesseis) membros; Art.3 – 
I a) um representante da Fundação Municipal do Meio Ambiente; Art.3 – I b) dois representantes da Secretaria Municipal da 
Infraestrutura; Art.3 – I d) suprimido; Art.3 – I g) suprimido; Art.3 – I i) um representante da Diretoria de Trânsito – DTT; Art.3 – II i) 
um representante do Sindicado dos Mineiros; Art. 10 os membros do CONSAB terão mandatos de 04 (quatro) anos, permitida uma 
recondução; Art. 15 – II § 2 no eventual adiamento de uma reunião ordinária , nova reunião deverá ocorrer na sequência do 
calendário agendado;Art. 18 – IV § 2 as atas.......... e, posteriormente publicadas em Diário Oficial do Município. Restou também 
sugerida a necessidade de criação de um Departamento de Saneamento Básico na estrutura da Secretaria de Infraestrutura e 
Planejamento e Mobilidade Urbana. CRICIÚMA, cinco de julho de 2017. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Aviso de Retificação e Prorrogação 
Governo Municipal de Criciúma 

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 114/PMC/2017 

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA leva ao conhecimento dos interessados que, no edital de pregão supracitado que tem por objeto o 
Registro de preços de materiais gráficos (Criação e Diagramação), para atendimento a Secretaria Municipal de Educação e 
Secretaria Municipal de Administração de Criciúma/SC, é feita a seguinte retificação:  
No objeto do edital: 
Onde se lê:   “ Registro de preços de materiais gráficos (Criação e Diagramação)...” 
Leia-se:  “ Registro de preços de materiais gráficos (Criação e Diagramação e Impressão)...” 
Em virtude das alterações, fica prorrogada a data de abertura para dia 27/07/2017 às 09h00. Mantêm-se inalteradas as demais 
condições do Edital e anexos. Feita as alterações acima, ficam todos interessados notificados para os fins legais e de direito, na 
forma da Lei.  

Criciúma - SC, 14 de julho de 2017. 
NELI SEHNEM DOS SANTOS – PREGOEIRA (assinado no original) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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