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Decretos  
Governo Municipal de Criciúma 

DECRETO SG/nº 827/18, de 25 de julho de 2018.  

Torna sem efeito o Decreto SG/nº 813/18 que concedeu licença sem vencimentos a Barbara Nesi Schambeck. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica 
Municipal, de 5 de julho de 1990, 
 
Considerando o que consta no Processo nº 535303 de 23/07/2018, resolve: 
 
TORNAR SEM EFEITO, 
 
o Decreto SG/nº 813/18, que concedeu a licença sem vencimentos a  BARBARA NESI SCHAMBECK, matrícula nº 56.254, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Enfermeira - ESF, lotada com 40 horas semanais na Secretaria Municipal de Saúde, por 2 (dois) 
anos. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 27 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 
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DECRETO SG/nº 834/18, de 27 de julho de 2018. 

Exonera, a pedido, Heleno Mendes da Silva, do cargo efetivo de Motorista. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 535652 de 
26/07/208 e de conformidade o art. 46, da Lei Complementar nº 012, de 20.12.99, resolve: 
 
EXONERAR, a pedido,  
 
a partir de 26 de julho de 2018, HELENO MENDES DA SILVA, matricula nº 57.062, do cargo de provimento efetivo de efetivo de 
Motorista: Caminhão, lotado com 40 horas semanais na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana,  
nomeado em 18/07/2018 pelo Decreto SG/nº 805/18. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 27 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 

DECRETO SG/nº 835/18, de 27 de julho de 2018. 

Declara estáveis servidores aprovados no Estágio Probatório.  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 25, "caput", da Lei 
Complementar nº 012, de 20 de dezembro de 1999 e nos termos da Lei Complementar nº 120 de 13 de outubro de 2014, 
combinado com o art. 41, da Constituição Federal de 1988, com sua posterior alteração dada pela Emenda Constitucional nº 
019/1998, e 
 
Considerando a homologação do resultado final, através da Resolução nº 039/2018 expedida pela Comissão de Avaliação e 
Acompanhamento do Estágio Probatório do Município de Criciúma, constituída pelos Decretos SG/nº 273/18 e 488/18,  
 
RESOLVE: 
 
Art.1º- Declarar estáveis as servidoras públicas abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Saúde, por terem 
completado 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício no cargo público, nos termos do art. 28, da LC nº 012/99: 
 
 

Nº NOME DO SERVIDOR/A MATRÍCULA DATA DA POSSE 
NOTA/AVALIAÇÃO 

FINAL 

01 LIZIANE BITTENCOURT DA SILVA BELOLI 56268 27/07/2015 9.33 

02 PRISCILA DA ROCHA ELIAS FORTUNA 56271 24/07/2015 9.40 

 
 
Art.2º- As servidoras públicas municipais passarão a gozar dos direitos e obrigações previstos na legislação vigente, com vigência a 
partir do término do estágio probatório. 
 
Art.3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 27 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 
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DECRETO SG/nº 836/18, de 27 de julho de 2018. 

Nomeia membros para comporem o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, para biênio 2018-2020. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 5.450, de 21 de dezembro de 
2009 e do regimento interno aprovado pelo Decreto SG/nº 633/11 de 23.09.2011 e nos termos do Decreto SA/nº 873/14 de 07.07.2014 
que regulamenta o FMDI e do art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990, resolve: 
 
NOMEAR  
 
para compor o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Criciúma – CMDI, composto por representantes do Poder Público e da 
Sociedade Civil, revogando-se o Decreto SG/nº 637/17 e alterações posteriores, os seguintes membros: 
 
I - PODER PÚBLICO 
 
a) Gabinete do Prefeito 
    Titular: Danielle Alves Machado 
    Suplente: Volnei de Bona 
 
b) Secretaria Municipal de Educação 
    Titular: Jucelia Masiero de Oliveira 
    Suplente: Tatiana Scotti Pacheco 
 
c) Secretaria Municipal de Saúde 
    Titular: Edson Aurélio 
    Suplente: Mayara de Faveri Da Rolt 
 
d) Secretaria Municipal de Saúde 
    Titular: Carlos Henrique Nappi 
    Suplente: Izo Cadorin 
 
e) Secretaria Municipal de Assistência Social 
     Titular: Janaina Villain 
     Suplente: Nathan Cardoso Virtuoso 
 
f) Secretaria Municipal de Assistência Social 
   Titular: Samir Leonardo Hallack Mokdisse 
   Suplente: Maria Terezinha de Bona Mendes 
 
g) Fundação Municipal de Esportes 
    Titular: Angela Maria Silva 
    Suplente: Maura Marcello 
 
h) Fundação Cultural de Criciúma 
    Titular: Realdo Medeiros 
    Suplente: Fátima Custodio Alves 
 
i)  Diretoria Trânsito e Transportes 
    Titular: Remerson Luiz Vicência  
    Suplente: Egídio Mariano do Nascimento 
 
II - SOCIEDADE CIVIL 
 
a) Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma – AFASC 
    Titular: Janaina Scaini Dutra 
    Suplente: Rosilda Patricio Lima 
 
b) Associação dos Trabalhadores Aposentados Pensionistas e Idosos de Criciúma – ATAPREVCRI 
    Titular: Maria do Carmo Ricardo Martins 
    Suplente: Maria Salete Luiz Vieira 
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c) Cáritas Diocesana de Criciúma  
    Titular: Ulicino Goulart  
    Suplente: Neuza Mafra 
  
d) Conferência São José da Sociedade São Vicente de Paulo 
     Titular: Claudia Bitencourt Goularte 
     Suplente: Maria Scotti 
 
e) Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso - DPECAMI 
    Titular: Lilian Motta Gomes 
    Suplente: Samira Mafioletti Macarini Frizon 
 
f) Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI/ Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC 
   Titular: Neiva Junkes Hoepers 
   Suplente: Lee Gi Fan 
 
g) Lions Clube Criciúma Rainha do Sul 
    Titular: Maria Inês Conti Victor 
    Suplente: Maria Doroti Zanetti Minotto 
 
h) Pastoral da Pessoa Idosa Diocese de Criciúma 
    Titular: Terezinha Mandelli da Conceição Spillere 
    Suplente: Olinda Soeth Marcos 
 
i)  Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho – Hospital São José 
    Titular: Maria Dioni Gomes Antunes 
    Suplente: Daniela F. M. de Bittencourt 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 27 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 

DECRETO SG/nº 837/18, de 27 de julho de 2018. 

Altera a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as Leis nºs 2.514, de 28 de 
dezembro de 1990, 4.441, de 13 de dezembro de 2002 e 5.328, de 21 de agosto de 2009, resolve: 
 
ALTERAR a  
 
composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, constituído pelo Decreto SG/nº 1574/17, 
para o biênio 2017-2019, conforme abaixo especificado: 
 
II - AREA NÃO GOVERNAMENTAL  

 
b) Associação dos Militares e Amigos do Nono – AMAN 
    Titular: Eduardo Moreno Persson 
    Suplente: Carlos Diego Apoitia Miranda 

 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 27 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral  
ERM. 
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DECRETO SG/nº 838/18, de 27 de julho de 2018.  

Altera a composição do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Criciúma – COMPIRC.  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 6.494, de 2 de outubro de 
2014 e suas posteriores alterações pelas Leis nº 6.884 de 18 de maio de 2017 e 7.035 de 20 de outubro de 2017, e do regimento 
interno aprovado pelo Decreto SG/ nº 777/18, de 9 de julho de 2018 e de acordo com o art. 50, IV, da Lei Orgânica Municipal, de 
05.07.90, resolve: 
 
ALTERAR a  
 
composição do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Criciúma – COMPIRC instituído pelo Decreto SG/nº 
1479/17, e revoga-se o Decreto SG/nº 509/18, a qual passa a ser assim constituída: 
 
II - ÁREA NÃO-GOVERNAMENTAL: 
 
g) Movimento Organizado Maura Martins Vicência:  
    Titular: Raquel Damazio da Costa 
    Suplente: Gabriele Vitório 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 27 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 

 

Edital de Convocação 
Governo Municipal de Criciúma 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 054/2018 

PROCESSO SELETIVO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA/SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, bem como 
com o que dispõe o Edital de Processo Seletivo n° 005/2017, homologado o resultado final pelo Decreto SG/nº 1566/17, de 
11.12.2017, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Processo Seletivo para comparecer,a partir da 
data de publicação no Diário Eletrônico do Município,nohorário das 8:00 às 17:00 horas, no Departamento de Apoio 
Administrativo da Secretaria Geral/Paço Municipal, sito à Rua DomênicoSônego nº 542 – Bairro Santa Bárbara, para retirar a relação 
de documentos necessários e receber instruções para posse no respectivo cargo. O candidato terá um prazo de 10 (dez) dias úteis 
para providenciar/entregar a documentação. Caso não respeite o prazo acima citado, o candidato poderá ser dispensado da vaga 
escolhida.  
 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OCUPACIONAL NÍVEL I (rede básica) | Ensino Médio Completo 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 

Classif. Nome do candidato 

11 Stefani Da Silva Paim 

 
 
PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS, 26de julho de 2018. 

 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ERM/mrz. 

 

 



 

Edital de Notificação
Governo Municipal de Criciúma

EDITAL 989- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 

Contribuinte: HTL HENN TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ/CPF:18.472.908/0001-63 
Notificação Fiscal:86/ 2018 
Valor: R$ 5.847,00 
 
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da 
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 Municip
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 document
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra
Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida
sujeitando-se ao protesto extrajudicial. 
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL 990- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: ELO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
CNPJ/CPF:14.454.488/0001-31 
Notificação Fiscal:93/ 2018 
Valor: R$ 7.682,54 
 
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 
125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, conside
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 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra
Município; que não ocorrendo o pagamento ou a aprese
sujeitando-se ao protesto extrajudicial. 
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.
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Edital de Notificação 
Governo Municipal de Criciúma 

NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

HTL HENN TRANSPORTES LTDA ME 

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 Municip

) 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 document

rio 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

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

ELO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 
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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01 de agosto de 2018 

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 

) 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 

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, 

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 
rando 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. 
prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 

se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização Tributária do 
ntação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida Ativa, 



 

EDITAL 991- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: EDUARDO FRANCA CIZESWSKI 
CNPJ/CPF:063.831.059-81 
Notificação Fiscal:109/ 2018 
Valor: R$ 1.339,98 
 
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência previst
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 
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) d
ciente. 
Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a document
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 
Dívida Ativa, sujeitando-se ao protesto extrajudicial.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL 992- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: LEONARDO GARCIA 
CNPJ/CPF:823.009.099-87 
Notificação Fiscal:5085/ 2018 
Valor: R$ 14.232,24 
 
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 
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 document
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 
Dívida Ativa, sujeitando-se ao protesto extrajudicial.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.
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NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência previst
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 
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) d

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a document
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 

se ao protesto extrajudicial. 
e de direito, foi lavrado o presente edital. 

NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

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 

e 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a document
va 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 
se ao protesto extrajudicial. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 
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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 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
nte 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 

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 

e 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
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 



 

EDITAL 993- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: DOUGLAS MATIAS FIRMINO 
CNPJ/CPF:075.299.479-40 
Notificação Fiscal:5091/ 2018Valor: R$ 2.656,79
Pedido: 292590 – Valor: 113,57 Alvará de Uso (Habite
 
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos
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 
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
ciente. 
Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a document
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 
Dívida Ativa, sujeitando-se ao protesto extrajudicial.
E, para que produza os efeitos legais e de direito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL 994- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: SIDINEI FERNANDES TAVARES 
CNPJ/CPF:852.111.509-10 
Notificação Fiscal:5093/ 2018Valor: R$ 10.900,47
Pedido: 292592 – Valor:465,97Alvará de Uso (Habite
 
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 
115, IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o dispost
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da d
ciente. 
Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (tr
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de recla
Dívida Ativa, sujeitando-se ao protesto extrajudicial.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.
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NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

R$ 2.656,79 
Alvará de Uso (Habite-se) 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos
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 
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a document
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisã
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 

se ao protesto extrajudicial. 
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

R$ 10.900,47 
Alvará de Uso (Habite-se) 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 
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 d

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 

se ao protesto extrajudicial. 
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 
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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 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
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 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 
o 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 

inta) dias contados do ciente; que a documentação 
se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização Tributária 

mação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 



 

EDITAL 995- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: MAX MIGUEL MEDEIROS 
CNPJ/CPF:075.225.409-09 
Notificação Fiscal:5089/ 2018Valor: R$ 11.027,59
Pedido:292588 – Valor:471,40Alvará de Uso (Habite
 
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da 
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 
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte
ciente. 
Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a document
relativa à constituição do crédito tributário em questão
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 
Dívida Ativa, sujeitando-se ao protesto extrajudicial.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL 996- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: AFONSO CORDEIRO DA FONSECA
CNPJ/CPF:450.541.349-72 
Notificação Fiscal:5087/ 2018Valor: R$ 9.343,24
Pedido:292570 – Valor:423,87Alvará de Uso (Habite
 
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 
115, IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da d
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
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 
Dívida Ativa, sujeitando-se ao protesto extrajudicial.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.
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NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

R$ 11.027,59 
Alvará de Uso (Habite-se) 

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 
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 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a document
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 

se ao protesto extrajudicial. 
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

AFONSO CORDEIRO DA FONSECA 

R$ 9.343,24 
Alvará de Uso (Habite-se) 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 
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 d

á 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 

orrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 
se ao protesto extrajudicial. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 
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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 

supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
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 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 
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 

á ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização Tributária 

orrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 



 

EDITAL 997- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: FERNANDO NIEHUES BASCHIROTTO
CNPJ/CPF:020.283.139-60 
Notificação Fiscal:5095/ 2018Valor: R$ 9.329,39
Pedido:292594 – Valor:451,40Alvará de Uso (Habite
 
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 
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 document
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 
Dívida Ativa, sujeitando-se ao protesto extrajudicial.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL 998- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
CNPJ/CPF:82.694.969/0001-74 
Notificação Fiscal:5086/ 2018 
Valor: R$ 12.825,47 
 
O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 
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 d
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
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 
Dívida Ativa, sujeitando-se ao protesto extrajudicial.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o present
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NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

FERNANDO NIEHUES BASCHIROTTO 

R$ 9.329,39 
Alvará de Uso (Habite-se) 

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 

de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a document
iva 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 
se ao protesto extrajudicial. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

E COMERCIO DE METAIS LTDA 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 
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 d

ossim, 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 Tribu
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em 

se ao protesto extrajudicial. 
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 
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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 

de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
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 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 
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 

ossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
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 



 

EDITAL 999- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: DANIEL LANGER PAIM 
CNPJ/CPF:039.848.489-94 
Notificação Fiscal:5090/ 2018Valor: R$ 2.794,67
Pedido:292589 – Valor:119,46Alvará de Uso (Habite
 
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 
Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da da
ciente. 
Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédi
Dívida Ativa, sujeitando-se ao protesto extrajudicial.
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 033/PMC/2018 
art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 

Modalidade: Pregão Presencial 125/PMC/2018
Objeto: Registro de preços de materiais no atendimento a pavimentação, manutenção e conservação de ruas e
públicos, fabrica de artefatos de cimento e usina de asfalto do município de Criciúma/SC.
Fornecedores Registrados:  02 (Dois). 
Assinatura: 03/05/2018. 
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em

Ata de Registro de Preços nº 046/PMC/2018 
art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 

Modalidade: Pregão Presencial 204/PMC/2018
Objeto: Registro de preços de grelhas de ferro fundido, para utilização nas vias públicas do município de Criciúma/SC.Fornece
Registrados:  01 (Uma). 
Assinatura: 30/07/2018. 
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em 
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NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

R$ 2.794,67 
Alvará de Uso (Habite-se) 

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 

unicipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da da

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a 
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 crédi

se ao protesto extrajudicial. 
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 

Preços nº 033/PMC/2018 – 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do 

Modalidade: Pregão Presencial 125/PMC/2018 
Objeto: Registro de preços de materiais no atendimento a pavimentação, manutenção e conservação de ruas e
públicos, fabrica de artefatos de cimento e usina de asfalto do município de Criciúma/SC. 

Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. 
respectivos valores, está disponível em compras.criciuma.sc.gov.br 

Ata de Registro de Preços nº 046/PMC/2018 – 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do 

odalidade: Pregão Presencial 204/PMC/2018 
Objeto: Registro de preços de grelhas de ferro fundido, para utilização nas vias públicas do município de Criciúma/SC.Fornece

da data de sua assinatura. 
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em compras.criciuma.sc.gov.br 
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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 

unicipal 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 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
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 

2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do 

Objeto: Registro de preços de materiais no atendimento a pavimentação, manutenção e conservação de ruas e logradouros 

1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do 

Objeto: Registro de preços de grelhas de ferro fundido, para utilização nas vias públicas do município de Criciúma/SC.Fornecedores 
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Extrato de Dispensa de Licitação 
FMS – Fundo Municipal de Saúde 

DISPENSA Nº. 060/FMS/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 534559/2018  

OBJETO: a contratação de Clínica Especializada para a internação de adolescentes com dependência química, para a internação 
compulsória do adolescente TIAGO DA LUZ, conforme os Autos do Processo Nº 000438155.2017.8.24.0020, residente em Criciúma - 
SC. 
CONTRATADO: APRAT- ASSOCIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS E TOXICÔMANOS 
CNPJ: 03.998.197/0001-98 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRICIÚMA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
VALOR GLOBAL: R$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais). 
FUNDAMENTO LEGAL:  Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 10, inciso IX da Lei 7.783/89  
RECONHECIMENTO: 25/07/2018, por Francielle Lazzarin de Freitas Gava - Secretária Municipal da Saúde. 
RATIFICAÇÃO: 25/07/2018, por Clésio Salvaro – Prefeito Municipal. 

 

Extrato Termo de Colaboração 
Governo Municipal de Criciúma 
 
EXTRATO – ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 2016/2018, registrado no Departamento de Apoio Administrativo, da Secretaria 
Geral. 
 
PARTÍCIPES: O Município de Criciúma, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Criciúma e a Associação Beneficente - 
ABADEUS. 
 
DO OBJETO: repasse de recursos financeiros suplementar no valor de R$990,47, do Programa Brasil Carinhoso do exercício de 2017, 
para auxiliar nas despesas com pessoal docente da Educação Infantil denominado “CEI – Educando para o Futuro”, em parcela única 
no ano de 2018. 
 
O PRAZO E DA VIGÊNCIA: de 12meses, a partir da data de sua assinatura. 
 
DATA: Criciúma-SC, 26 de julhode 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Gerço Gomes Monteiro, pela ABADEUS, Roseli Maria de LuccaPizzolo, 
pela Secretaria Municipal de Educação e Silvana Alves Bento Marcineiro, Coordenadora Geral Pedagógica. 

 

Aviso de Alteração e Prorrogação Tomada de Preços 
Governo Municipal de Criciúma 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  Nº. 219/PMC/2018 

Processo Administrativo Nº. 526418 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA torna 
público para conhecimentos dos interessados, a ALTERAÇÃO introduzida no Edital acima epigrafado, que tem como objeto a 
elaboração do projeto básico e executivo da macrodrenagem da bacia do Rio Criciúma (Sub Bacias 08, 12 e 14) Estação Rodoviária,  
através da inclusão do seguinte item: 
03 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope Nº 1 
Item 3.1.19. COMPROVAÇÃO DA LICITANTE DE POSSUIR EQUIPE TÉCNICA MINIMA composta de acordo com os profissionais e seus 
respectivos atestados de capacitação técnica exigidos nos termos do  item 4.2. do Termo de Referência, considerados essenciais 
para o cumprimento do objeto do Edital.  
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Quarta - Feira, 01 de agosto de 2018 Nº 2038 – Ano 9  

Em virtude da alteração acima, fica PRORROGADA para o dia 13/08/2018 às 15h30min, a data de abertura do presente Edital,  com 
o recebimento/protocolo dos envelopes (Habilitação e Proposta) até às 15h15min do destacado dia.  
Feita a alteração acima, ficam todos interessados notificados para os fins legais e de direito, na forma da Lei. 
O edital alterado poderá ser obtido através do site www.criciuma.sc.gov.br.       
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 30 de julho de 2018. 
 
KÁTIA M. SMIELEVSKI GOMES - SECRETÁRIA DE INTRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA (assinado no original) 
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