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Extrato de Ata de Registro de Preços 
Governo Municipal de Criciúma 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/PMC/2017  

3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
 
Modalidade: Pregão Presencial 202/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços para Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s para combate a incêndio estrutural, para aquisições 
futuras, no atendimento ao 4º Batalhão do Bombeiro Militar do município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 02 (Dois). 
Assinatura: 08/12/2017  
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. 
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em compras.criciuma.sc.gov.br 

 

Ata do Pregão  
Governo Municipal de Criciúma 

ATA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.138/PMC/2018 

ATA 04 

Processo Administrativo Nº. 523511 
 

ATA DA REUNIÃO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA PARA MARCAÇÃO DA DATA PARA 
NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS. 
 
OBJETO: Aquisição de caminhão leve novo (0km) e cesto aéreo simples, para utilização da COSIP do município de Criciúma/SC. 
 
Às nove, do dia cinco, do mês de junho, do ano de dois mil e dezoito, na Diretoria de Logística – Sala de Licitações - localizada no 
Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, 
reuniram-se a Pregoeira e Equipe de apoio, designada pelo Decreto SG/n° 442/18 de 09 de abril de 2018, para processamento do 
edital de Pregão Presencial supracitado. Aberto os trabalhos pela Pregoeira, Sra. Neli Sehnem dos Santos, a mesma informou 
que tendo sido julgado o recurso administrativo(razões) e as contrarrazões pela Douta Procuradora-Geral do Município, 
advogada Ana Cristina Soares Flores Youssef – OAB/SC 18.896-B, que conclui pela sua PROCEDENCIA a qual foi acatada por 
unanimidade pela Pregoeira e sua Equipe, desclassificando a empresa POSSOLI VEÍCULOS LTDA. Diante de tal decisão, a 
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Pregoeira e a Equipe de Apoio informam a continuidade dos trabalhos e convocam a empresa RF SUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES 
segunda coloca na fase de lances para conforme ata 01, para o dia 11/06/2018 (segunda-feira) às 09h00min – horário de 
Brasília – negociação do valor e abertura do envelope nº 02 – (Documentos de Habilitação), na sala de licitações do município de 
Criciúma. A empresa será notificada desta decisão, via publicação desta Ata no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a sessão às 09h25min. e lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pela Pregoeira e Equipe de 
Apoio. Criciúma, 05 de junho de 2018. 
 

NELI SEHNEM DOS SANTOS OSMAR CORAL CARLOS HENRIQUE FERREIRA PACHECO 

Pregoeira Equipe de Apoio Equipe de Apoio 

 

 

Avisos de Prorrogação das Licitações 
Governo Municipal de Criciúma 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 132/PMC/2018 

1º AVISO DE PRORROGAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, torna público que, com base no Decreto SG/nº 610/18, de 28 de maio de 2018, suspendeu os 
processos licitatórios em andamentos, bem como a publicação de novos  até a normalização da situação de desabastecimento 
de combustíveis provocada pelo movimento de paralisação dos caminhoneiros em nível nacional, o qual afetou diretamente os 
serviços públicos e a mobilidade dos cidadãos. Portando,  com base no Decreto SG/629/18 publicado em 04 de junho de 2018 
que restabelece os prazos processuais no âmbito administrativo, assim como o prosseguimento normal dos processos 
licitatórios, por conseguinte,  prorroga a data de abertura do Edital acima epigrafado, para o dia 21/06/2018 às 14h00min, com 
o recebimento/protocolo dos envelopes (Habilitação e Proposta) até às 14h00min do destacado dia,mantendo-se inalteradas as 
demais condições do Aviso de Licitação veiculado anteriormente. 
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 04 de junho de 2018. 
 
NELI SEHNEM DOS SANTOS - PREGOEIRA 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 167/PMC/2018 

1º AVISO DE PRORROGAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, torna público que, com base no Decreto SG/nº 610/18, de 28 de maio de 2018, suspendeu os 
processos licitatórios em andamentos, bem como a publicação de novos  até a normalização da situação de desabastecimento 
de combustíveis provocada pelo movimento de paralisação dos caminhoneiros em nível nacional, o qual afetou diretamente os 
serviços públicos e a mobilidade dos cidadãos. Portando,  com base no Decreto SG/629/18 publicado em 04 de junho de 2018 
que restabelece os prazos processuais no âmbito administrativo, assim como o prosseguimento normal dos processos 
licitatórios, por conseguinte,  prorroga a data de abertura do Edital acima epigrafado, para o dia 19/06/2018 às 09h00min, com 
o recebimento/protocolo dos envelopes (Habilitação e Proposta) até às 09h00min do destacado dia,mantendo-se inalteradas as 
demais condições do Aviso de Licitação veiculado anteriormente. 
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 04 de junho de 2018. 

 
NELI SEHNEM DOS SANTOS - PREGOEIRA 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 168/PMC/2018 

1º AVISO DE PRORROGAÇÃO 
 

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, torna público que, com base no Decreto SG/nº 610/18, de 28 de maio de 2018, suspendeu os 
processos licitatórios em andamentos, bem como a publicação de novos  até a normalização da situação de desabastecimento 
de combustíveis provocada pelo movimento de paralisação dos caminhoneiros em nível nacional, o qual afetou diretamente os 
serviços públicos e a mobilidade dos cidadãos. Portando,  com base no Decreto SG/629/18 publicado em 04 de junho de 2018 
que restabelece os prazos processuais no âmbito administrativo, assim como o prosseguimento normal dos processos 
licitatórios, por conseguinte,  prorroga a data de abertura do Edital acima epigrafado, para o dia 20/06/2018 às 09h00min, com 
o recebimento/protocolo dos envelopes (Habilitação e Proposta) até às 09h00min do destacado dia,mantendo-se inalteradas as 
demais condições do Aviso de Licitação veiculado anteriormente. 
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 04 de junho de 2018. 

 
NELI SEHNEM DOS SANTOS - PREGOEIRA 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 169/PMC/2018 

1º AVISO DE PRORROGAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, torna público que, com base no Decreto SG/nº 610/18, de 28 de maio de 2018, suspendeu os 
processos licitatórios em andamentos, bem como a publicação de novos  até a normalização da situação de desabastecimento 
de combustíveis provocada pelo movimento de paralisação dos caminhoneiros em nível nacional, o qual afetou diretamente os 
serviços públicos e a mobilidade dos cidadãos. Portando,  com base no Decreto SG/629/18 publicado em 04 de junho de 2018 
que restabelece os prazos processuais no âmbito administrativo, assim como o prosseguimento normal dos processos 
licitatórios, por conseguinte,  prorroga a data de abertura do Edital acima epigrafado, para o dia 20/06/2018 às 14h00min, com 
o recebimento/protocolo dos envelopes (Habilitação e Proposta) até às 14h00min do destacado dia,mantendo-se inalteradas as 
demais condições do Aviso de Licitação veiculado anteriormente. 
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 04 de junho de 2018. 

 

NELI SEHNEM DOS SANTOS - PREGOEIRA 

 

Avisos de Prorrogação das Licitações 
FMS – Fundo Municipal de Saúde 

 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/FMS/2018 
 
1º AVISO DE PRORROGAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, torna público que, com base no Decreto SG/nº 610/18, de 28 de maio de 2018, suspendeu os 
processos licitatórios em andamentos, bem como a publicação de novos  até a normalização da situação de desabastecimento 
de combustíveis provocada pelo movimento de paralisação dos caminhoneiros em nível nacional, o qual afetou diretamente os 
serviços públicos e a mobilidade dos cidadãos. Portando,  com base no Decreto SG/629/18 publicado em 04 de junho de 2018 
que restabelece os prazos processuais no âmbito administrativo, assim como o prosseguimento normal dos processos 
licitatórios, por conseguinte,  prorroga a data de abertura do Edital acima epigrafado, para o dia 21/06/2018 às 09h00min, com 
o recebimento/protocolo dos envelopes (Habilitação e Proposta) até às 09h00min do destacado dia,mantendo-se inalteradas as 
demais condições do Aviso de Licitação veiculado anteriormente. 
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 04 de junho de 2018. 

 
NELI SEHNEM DOS SANTOS - PREGOEIRA 
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Aviso de Prorrogação Chamamento Publico  
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 010/FMAS/2018 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
 

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA,  torna público que, com base no Decreto SG/nº 610/18, de 28 de maio de 2018, suspendeu os 
processos licitatórios em andamentos, bem como a publicação de novos  até a normalização da situação de desabastecimento 
de combustíveis provocada pelo movimento de paralisação dos caminhoneiros em nível nacional, o qual afetou diretamente os 
serviços públicos e a mobilidade dos cidadãos. Portando,  com base no Decreto SG/629/18 publicado em 04 de junho de 2018 
que restabelece os prazos processuais no âmbito administrativo, assim como o prosseguimento normal dos processos 
licitatórios, por conseguinte,  prorroga a data de inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou 
marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise e julgamento 
das propostas técnicas do Edital acima epigrafado, para até as 17h00min do dia 14/06/2018 às 14h00min., mantendo-se 
inalteradas as demais condições do Aviso de Licitação veiculado anteriormente. 
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 05 de junho de 2018. 
 
GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (assinado no original) 
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