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Editais de Notificação 
Governo Municipal de Criciúma 

EDITAL 948– NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: LALAU SPORTS AGENCIAMENTO LTDA ME 
CNPJ/CPF: 19.277.726/0001-02 
Notificação Fiscal: 4 / 2018 
Valor: R$ 27.176,87 
  
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 
115, IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei 
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 
do ciente. 
Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a 
documentação relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de 
Fiscalização Tributária do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será 
o crédito inscrito em Dívida Ativa. 
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 
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EDITAL 949– NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: LSN REPRESENTAÇÕES LTDA ME 
CNPJ/CPF: 11.128.475/0001-84 
Notificação Fiscal: 33 / 2018 
Valor: R$ 13.223,83 
  
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 
115, IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei 
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 
do ciente. 
Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a 
documentação relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de 
Fiscalização Tributária do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será 
o crédito inscrito em Dívida Ativa. 
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 
 

 
 

EDITAL 950– NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: EW NOVELLETTO REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ/CPF: 17.186.816/0001-54 
Notificação Fiscal: 43 / 2018 
Valor: R$ 12.862,14 
  
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 
115, IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei 
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 
do ciente. 
Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a 
documentação relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de 
Fiscalização Tributária do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será 
o crédito inscrito em Dívida Ativa. 
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 
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EDITAL 951– NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: DJALMA POTY FORMEL SARTORI 
CNPJ/CPF: 132.195.296-15 
Notificação Fiscal: 5062 / 2018 
Valor: R$ 31.879,31 
  
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 
115, IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei 
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 
do ciente. 
Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a 
documentação relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de 
Fiscalização Tributária do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será 
o crédito inscrito em Dívida Ativa. 
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 
 

 
 

 

Extrato de Ata de Registro de Preços 
Governo Municipal de Criciúma 

Ata de Registro de Preços nº 012/PMC/2018  

 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 044/PMC/2018 
Objeto: Registro de preços de guarda-corpo, corrimão e portão metálico, compreendendo a instalação e equipamentos 
necessários, para aquisições futuras, no atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 06/03/2018. 
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 de Registro de Preços nº 013/PMC/2018  

2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 024/PMC/2018 
Objeto: Registro de preços de materiais de construção, para aquisições futuras, no atendimento ao 9º Batalhão da Policia Militar 
do município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 03 (Três). 
Assinatura: 07/03/2018. 
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 
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Ata de Registro de Preços nº 014/PMC/2018  

2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 043/PMC/2018 
Objeto: Registro de preços de drenos de concreto, para aquisições futuras, em atendimento a ampliação e manutenção do 
sistema de drenagem pluvial de ruas e logradouros públicos no município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 03 (Três). 
Assinatura: 09/03/2018. 
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 de Registro de Preços nº 015/PMC/2018 

2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 046/PMC/2018 
Objeto: Registro de preços de peças e serviços para aquisições futuras, na manutenção mecânica, funilaria, pintura e elétrica da 
frota de veículos leves da CIRETRAN do Município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 02 (Dois). 
Assinatura: 09/03/2018. 
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 de Registro de Preços nº 016/PMC/2018  

2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 048/PMC/2018 
Objeto: Registro de Preços de Materiais de construção, para aquisições futuras, no atendimento a Prédios Públicos do Município 
e para Diversas Secretarias, Diretorias, Fundos e Fundações da Administração Municipal de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 07 (Sete). 
Assinatura: 12/03/2018. 
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 de Registro de Preços nº 017/PMC/2018  

2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 039/PMC/2018 
Objeto: Registro de Preços de materiais e equipamentos de trabalho, para aquisições futuras, no atendimento aos Agentes da 
Autoridade de Trânsito e Agentes de combate a endemias do município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 13/03/2018. 
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 de Registro de Preços nº 018/PMC/2018  

2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 071/PMC/2018 
Objeto: Registro de preços de blocos de concreto (lajota sextavada), para aquisições futuras, para pavimentação de diversas ruas 
e logradouros públicos no município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 15/03/2018. 
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 
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Ata de Registro de Preços nº 019/PMC/2018  

 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 030/PMC/2018 
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: 11 (Onze). 
Assinatura: 19/03/2018. 
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 de Registro de Preços nº 053/PMC/2017  

4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 161/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de sacos plásticos e luvas, para aquisições futuras, em atendimento ao Centro de Processamento da 
Merenda Escolar e escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Criciúma/SC, conforme Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. 
Fornecedores Registrados: 02 (Dois). 
Assinatura: 15/09/2017 
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 de Registro de Preços nº 054/PMC/2017  

4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 146/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de Registro de preços para fornecimento e plantio de grama em leiva dos tipos “sempre verde” e 
“esmeralda” em praças, parques, rótulas, passeios e demais áreas públicas do Município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 18/09/2017 
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 de Registro de Preços nº 055/PMC/2017  

4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 145/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de GENEROS ALIMENTÍCIOS, para aquisições futuras, para merenda escolar, em atendimento aos 
alunos das escolas da rede municipal de ensino de Criciúma SC., conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 19/09/2017 
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 de Registro de Preços nº 056/PMC/2017  

4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 149/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços para aquisição de estruturas metálicas para abrigos de espera de ônibus, para aquisições futuras no 
atendimento ao município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 19/09/2017 
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 
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Ata de Registro de Preços nº 073/PMC/2017  

3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 218/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de peças e serviços, para aquisições futuras, na manutenção dos equipamentos do sistema de pintura 
do caminhão da Diretoria de Trânsito e Transportes do município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 11/12/2017  
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 de Registro de Preços nº 074/PMC/2017  

 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 207/PMC/2017 
Objeto: Registro de Preços de medicamentos, através de empresas do ramo pertinente, para aquisições futuras e eventuais, 
destinados ao atendimento às necessidades da rede básica municipal de saúde dos 12 Municípios da AMREC consorciados. 
Fornecedores Registrados: 11 (Onze). 
Assinatura: 11/12/2017  
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 de Registro de Preços nº 075/PMC/2017  

 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 203/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de materiais de busca, resgate salvamento e combate de incêndios, para aquisições futuras, no 
atendimento ao 4º Batalhão do Bombeiro Militar do município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 02 (Dois). 
Assinatura: 11/12/2017  
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 de Registro de Preços nº 076/PMC/2017  

 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 176/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de fardamentos e uniformes, para aquisições futuras, no atendimento ao 4º Batalhão do Bombeiro 
Militar do município de Criciúma/SC de acordo com o convênio 001/BM. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 11/12/2017  
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 de Registro de Preços nº 077/PMC/2017  

3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 227/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de banners, faixas e cartazes, para aquisições futuras, no atendimento ao 4º Batalhão do Bombeiro 
Militar do município de Criciúma/SC de acordo com o convênio 001/BM. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 14/12/2017  
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 
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Ata de Registro de Preços nº 078/PMC/2017  

3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 216/PMC/2017 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de peças e serviços, para futuras aquisições, no atendimento à manutenção MECANICA da frota de 
veículos leves e motocicletas do Município de Criciúma/SC., Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, 
Fundação municipal de Esportes, Fundação Cultural e Fundação de Meio Ambiente de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 03 (Três). 
Assinatura: 18/12/2017  
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 de Registro de Preços nº 079/PMC/2017  

3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 210/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de pneus, câmaras, protetores, válvulas com montagem, balanceamento e geometria para veículos de 
passeio e camionetes, montagem e balanceamento para os pneus de caminhão e montagem para os pneus de maquinas e serviços de 
geometria e balanceamento, para aquisições futuras, na reposição e manutenção de veículos e equipamentos rodoviários que 
compõem a frota oficial do Município, Secretaria do Sistema de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência 
Social, Fundação Cultural e Fundação de Meio Ambiente de Criciúma, Fundação de Esportes e COSIP. 
Fornecedores Registrados: 02 (Dois). 
Assinatura: 18/12/2017  
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 de Registro de Preços nº 080/PMC/2017  

3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 197/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de materiais e equipamentos para acampamento da força - tarefa 04, para aquisições futuras, no 
atendimento ao 4º Batalhão do Bombeiro Militar do município de Criciúma/SC de acordo com o convênio 001/BM. 
Fornecedores Registrados: 02 (Dois). 
Assinatura: 18/12/2017  
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 de Registro de Preços nº 081/PMC/2017  

3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 232/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de combustíveis (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 e Fundação de Meio Ambiente de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 02 (Dois). 
Assinatura: 19/12/2017  
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 de Registro de Preços nº 082/PMC/2017  

3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 235/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de materiais de mergulho, para aquisições futuras, no atendimento ao 4º Batalhão do Bombeiro Militar do 
município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 04 (Quatro). 
Assinatura: 20/12/2017  
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 



 

 

   
8 

Sexta - Feira, 15 de junho de 2018 Nº 2005 – Ano 9  

     http://www.criciuma.sc.gov.br 

Extrato de Ata de Registro de Preços 
FMS – Fundo Municipal de Saúde 
 

Ata de Registro de Preços nº 002/FMS/2018  
 
2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 006/FMS/2018 
Objeto: Registro de preços de medicamentos, através de empresas do ramo pertinente, para aquisições futuras e eventuais, de 
medicamentos e Alimentações Especiais para atendimento a rede municipal de saúde dos Municípios Consorciados no Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC. 
Fornecedores Registrados: 27 (Vinte e sete). 
Assinatura: 14/02/2018. 
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 de Registro de Preços nº 003/FMS/2018  

 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 013/FMS/2018 
Objeto: Registro de preços de “gêneros alimentícios, descartáveis e EPI’s”, para futuras aquisições no atendimento aos usuários dos 
programas CAPS II, CAPS II AD, CAPS III e CAPS Infantil, da rede municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 02 (Dois). 
Assinatura: 12/03/2018. 
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 de Registro de Preços nº 004/FMS/2018  

 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 016/FMS/2018 
Objeto: Registro de Preços de peças para manutenção de equipamentos médicos, para aquisições futuras, no atendimento à Rede Municipal 
de Saúde de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 02 (Dois). 
Assinatura: 12/03/2018. 
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 de Registro de Preços nº 013/FMS/2017  

 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 043/FMS/2017 
Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo, medicamentos veterinários e vacinas, para aquisições futuras, no atendimento ao Centro 
de Controle de Zoonoses do Município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 02 (dois). 
Assinatura: 19/09/2017   
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 de Registro de Preços nº 017/FMS/2017  

 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 062/FMS/2017 
Objeto: Registro de Preços de órteses e próteses, para aquisições futuras, no atendimento a pessoas carentes do Município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 15/12/2017   
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 
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Ata de Registro de Preços nº 018/FMS/2017  

 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 063/FMS/2017 
Objeto: Registro de Preços de equipamentos e softwares de informática para aquisições futuras ao atendimento à Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 05 (Cinco). 
Assinatura: 15/12/2017   
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 

 

Extrato de Ata de Registro de Preços 
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 

Ata de Registro de Preços nº 009/FMAS/2017 

3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 
Modalidade: Pregão Presencial 017/FMAS/2017 
Objeto: Registro de Preços de utensílios de cozinha, para aquisições futuras no atendimento as unidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social do município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 05 (Cinco). 
Assinatura: 12/12/2017   
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 
 

Extrato Termo Aditivo 
Governo Municipal de Criciúma 

EXTRATO – ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 1927/2017 registrado sob o nº 
2004, no Depto de Apoio Administrativo. 

PARTÍCIPES: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, através da Secretaria Municipal da 
Assistência Social do outro lado Grupo de Pais e Amigos pela Unidade Infantojuvenil de Onco-Hematologia – GUIDO. 
 
DO OBJETO: adicionar os itens para custeio de combustível e alimentação, nos meses de junho, julho e agosto, assim não 
alterando o seu valor de repasse.  
 
DATA: Criciúma-SC, 12 de junho de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Paulo Cesar Bitencourt, pela Secretaria de Assistência Social, 
Edevilson Manoel Pereira, pelo CMDCA e Antônio Roberto Guedin, Vice-Presidente da GUIDO. 
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Aviso de Licitação 
FMS – Fundo Municipal de Saúde 
 

MODALIDADE: Pregão Presencial 049/FMS/2018 
 
OBJETIVO: A presente licitação tem por objetivo a aquisição de equipamentos médico hospitalares, eletrodomésticos, 
mobiliários e materiais diversos para atendimento a Unidade Básica de Saúde do bairro Cristo Redentor do município de 
Criciúma/SC.. 
 
DATA DE ABERTURA: Dia 04 de julho de 2018 às 08h30min. 
 
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município 
de Criciúma, na Rua Domênico Sônego, 542 - Paço Municipal “Marcos Rovaris” – Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, no horário das 
08:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (***48) 3431.0359/3431.0318, ou no site www.criciuma.sc.gov.br ou através do 
endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br. 
 
Criciúma, 14 de junho de 2018. 
 
FRANCIELLI LAZZARIN DE FREITAS GAVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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