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Leis 
Governo Municipal de Criciúma 

LEI Nº 7.272, de 1º de agosto de 2018. 

Autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de bem imóvel municipal à Associação de Moradores do Bairro Metropol. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei: 
 
Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO METROPOL, pessoa jurídica de direito 
privado, representado pelo seu Presidente, Sr. Edi Carlos Machado, através de Contrato de Concessão Gratuita de Direito Real de 
Uso, o imóvel de propriedade do Município de Criciúma, com área total de 414,71 m², devidamente descrito e caracterizado na 
matrícula 122.046, do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC, cadastrado sob o nº 705800, com área 
construída de 84,42 m², sito à Rua João Ascendino de Campos, neste Município.   
 
Art.2º No espaço serão desenvolvidas atividades gratuitas de lazer, esportivas, culturais e sociais, através da dinamização e gestão 
comunitária, com a instalação do Clube de Mães e Idosos da comunidade do Bairro Metropol, por meio da Associação de 
Moradores.  
 
§1º Serão atendidos diferentes interesses e pessoas, contribuindo para a promoção da cidadania e qualidade de vida de toda a 
comunidade. 
 
§2º O Poder Executivo Municipal fica, também, dispensado de proceder à licitação da concessão referida no art. 1º, em razão da 
concessionária ser uma entidade civil sem fins lucrativos, e existir relevante interesse público na instalação das atividades no local. 
 
§3º Nas condições desta Lei fica reconhecido o interesse público na realização da concessão que ela trata. 
 
Art.3º A Associação de Moradores do Metropol, fica responsável pela conservação e manutenção do referido imóvel, bem como 
sobre todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas. 
 
Art.4º Resolve-se a presente concessão antes de seu termo, caso o Concessionário dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida 
através de contrato e de lei, ou descumpra cláusula resolutória do ajuste, ou pela extinção da Associação, perdendo, nestes casos, 
as benfeitorias de qualquer natureza. 
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Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo estabelecer, no instrumento de concessão, os critérios a serem observados pelo 
Concessionário do imóvel para manutenção da concessão autorizada. 
 
Art.5º A presente concessão será realizada pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da aprovação desta Lei, podendo ser prorrogada, 
sucessivamente, por igual período.  
 
Parágrafo único. Ao final do prazo de vigência ou no momento da rescisão da presente concessão, toda e qualquer benfeitoria, 
construção ou alteração realizada no imóvel objeto da presente Lei Complementar, integrarão automaticamente o patrimônio do 
Município, sem que haja qualquer tipo de indenização a ser paga ao Concessionário, seja a que título for. 
 
Art.6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
 
Art.7º Revoga-se as disposições em contrário.  
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 1º de agosto de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ACSFY/erm 

                                                                                        PE 066/18 – Autoria: Clésio Salvaro 

LEI Nº 7.273, de 1º de agosto de 2018. 

Autoriza o poder executivo municipal a realizar intervenção em área do município de Siderópolis, visando a execução de obra pública 

de pavimentação asfáltica, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei: 
 
Art.1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a executar obra pública, relativa à pavimentação asfáltica, na Rua Lorenço 
Pazeto – ligação Bairro Poço 1, em Criciúma, ao Alto Rio Maina, no Município de Siderópolis, conforme relatório de projeto básico e 
planilha orçamentária em anexo à presente Lei. 
 
Art.2º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, ainda, a receber, do Município de Siderópolis, materiais agregados para a 
execução da obra no trecho pertencente ao Município de Criciúma. 
 
Art.3º Para execução da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio ou instrumento congênere com o 
Município de Siderópolis. 
 
Art.4º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário. 
 
Art.5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.6º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 1º de agosto de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ACSFY/erm 

                                                                                        PE 067/18 – Autoria: Clésio Salvaro 
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Edital de Convocação 
CMS - Conselho Municipal de Saúde de Criciúma 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO BAIRRO MINA DO MATO 

Pelo presente edital, faço saber que será realizada eleição do Conselho Local de Saúde – CLS da Unidade de Saúde Mina do Mato e 
sua área de abrangência, para composição do mesmo, ficando aberto o prazo de 30 (trinta) dias para o registro de chapa, a contar 
da data da publicação deste edital.  
 
LOCAL ELEIÇÃO: Unidade de saúde do Bairro 
DATA: 04/09/2018 
HORÁRIO:18 hs às 20hs 
 
 O requerimento, acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, será dirigido ao (à) Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde de Criciúma, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria Executiva 
do Conselho Municipal de Saúde de Criciúma funcionará no período destinado ao registro da chapa, no horário das 9 horas às 17 
horas, onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa habilitada para o atendimento, prestação de informações 
concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de 
candidatura deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação da relação das chapas registradas. Em caso de 
empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição em até 20 (vinte) dias úteis após. Se for registrada apenas uma 
chapa a eleição poderá ser realizada em assembleia geral na mesma data. Terá direito a votar e ser votado todas as pessoas 
residentes nos Bairros supra citados, maiores de 18 anos de idade. A chapa será composta de Coordenador, Secretário, Tesoureiro e 
respectivos suplentes, que serão empossados no mesmo ato para um mandato de 02 anos (28.08.2018 à 28.08.2020). Será 
declarada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos no pleito eleitoral; 
 
Criciúma, 16 de julho de 2018. 
 
Zenair Terezinha Ramos Cauduro - Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Criciúma 

 

Aviso de Licitação 
Governo Municipal de Criciúma 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 251/PMC/2018 

Processo Administrativo Nº. 534728 
 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços necessários às obras de ampliação (área = 90,76m²) e reforma (área = 
812,47m²) na E.M.E.I.E.F. ACÁCIO ALFREDO VILLAIN, localizada na rua Reseda - bairro Montevidéo no Município de Criciúma-SC.  
 
DATA DE ENTREGA: até 21 de agosto de 2018 às 08h45min 
DATA DE ABERTURA: dia 21 de agosto de 2018 às 09h00min 
 
LOCAL: sala de Licitações da Diretoria de Logística, localizada no pavimento superior do edifício sede da municipalidade – Paço 
Municipal “Marcos Rovaris”, sito na rua Domênico Sônego, 542 - Criciúma-SC. 
 
EDITAL: completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do 
Município de Criciúma, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431.0318 ou pelo endereço eletrônico 
editais@criciuma.sc.gov.br ou pelo site www.criciuma.sc.gov.br. 
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 02 de agosto de 2018. 
 
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  (assinado no original) 
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Autos do Leilão Presencial  
Governo Municipal de Criciúma 

ATA DO LEILÃO PÚBLICO Nº. 206/PMC/2018 

(Processo Administrativo Nº. 532088) 
 
OBJETO: Alienação de imóveis localizados em diversos bairros do município de Criciúma/SC. 
 
Às nove horas, do dia dois, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Diretoria de Logística – localizada no 
pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, Estado de Santa 
Catarina, com a devida supervisão da leiloeira administrativa Neli Sehnem dos Santos, designada pelo Decreto SG/nº. 709/18, para 
alienação de bem imóvel descrito neste instrumento, autorizado pela Lei Municipal nº. 6.852, de 18 de janeiro de 2017. Durante o período 
de duração do leilão, os interessados puderam disputar os bens abaixo relacionados, conforme descrição e condições estabelecidas no 
edital de leilão: 
 
Bem:  
Um imóvel 01 - localizado no: Bairro Quarta Linha. Lote n° 01 da quadra G. Loteamento Parque Residencial Edna. Matricula: 61.908. Área: 
450,00 m2. Confrontações: Norte: 15,00 m com a rua Felipe Serafim da Silva; Sul: 15,00 m com o Município de Criciúma; Leste: 30,00 m 
com o lote n° 03; Oeste: 30,00 m com a rua Ademar Manoel Cardoso. AVALIADO EM R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). 
 
Cumprida a determinação, a LEILOEIRA dá sua fé de que o único lanço registrado no período de realização do leilão foi de R$ 70.000,00 
(SETENTA MIL REAIS), sendo a forma de pagamento em 06 (seis) parcelas iguais, fixas, sucessivas e mensais no valor de R$ 11.666,67 (Onze 
mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), oferecido por URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA., (representada 
pela Senhora EVA LUCIANE DE PAULA, conforme contrato social anexo), pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 12.964.775/0001-
66, com sede na rua Santa Barbara, nº 1376, bairro Centro, cidade de Charqueadas, Rio Grande do Sul – CEP: 96.745-000. 
 
Encerrou-se o leilão presencial, e em face da ausência de melhor lanço, torna a Leiloeira a dar sua fé de que permanece como único lanço o 
oferecido, procedendo-se à lavratura do respectivo auto de arrematação. 

ATA DO LEILÃO PÚBLICO Nº. 206/PMC/2018 

(Processo Administrativo Nº. 532088) 
 
OBJETO: Alienação de imóveis localizados em diversos bairros do município de Criciúma/SC. 
 
Às nove horas, do dia dois, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Diretoria de Logística – localizada no 
pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, Estado de Santa 
Catarina, com a devida supervisão da leiloeira administrativa Neli Sehnem dos Santos, designada pelo Decreto SG/nº. 709/18, para 
alienação de bem imóvel descrito neste instrumento, autorizado pela Lei Municipal nº. 6.852, de 18 de janeiro de 2017. Durante o período 
de duração do leilão, os interessados puderam disputar os bens abaixo relacionados, conforme descrição e condições estabelecidas no 
edital de leilão: 
 
Bem:  
Um imóvel 07 - localizado no: Bairro Quarta Linha. Lote n° 02 da quadra G. Loteamento Parque Residencial Edna. Matricula: 56.647. Área: 
450,00 m2. Confrontações: Norte: 15,00 m com o lote n°01; Sul: 14,00 m com a rua Jose Giassi; Leste: 30,00 m com o lote n° 04; Oeste: 
30,00 m com a rua Ademar Manoel Cardoso. AVALIADO EM R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). 
 
Cumprida a determinação, a LEILOEIRA dá sua fé de que o único lanço registrado no período de realização do leilão foi de R$ 70.000,00 
(SETENTA MIL REAIS), sendo a forma de pagamento em 06 (seis) parcelas iguas, fixas, sucessivas e mensais no valor de R$ 11.666,67 (Onze 
mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), oferecido por URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA., (representado 
pelo Senhora EVA LUCIANE DE PAULA, conforme contrato social anexo), pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 12.964.775/0001-
66, com sede na rua Santa Barbara, nº 1376, bairro Centro, cidade de Charqueadas, Rio Grande do Sul – CEP: 96.745-000. 
 
Encerrou-se o leilão presencial, e em face da ausência de melhor lanço, torna a Leiloeira a dar sua fé de que permanece como único lanço o 
oferecido, procedendo-se à lavratura do respectivo auto de arrematação. 
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ATA DO LEILÃO PÚBLICO Nº. 206/PMC/2018 

(Processo Administrativo Nº. 532088) 
 
OBJETO: Alienação de imóveis localizados em diversos bairros do município de Criciúma/SC. 
 
Às nove horas, do dia dois, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Diretoria de Logística – localizada 
no pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, Estado de 
Santa Catarina, com a devida supervisão da leiloeira administrativa Neli Sehnem dos Santos, designada pelo Decreto SG/nº. 709/18, 
para alienação de bem imóvel descrito neste instrumento, autorizado pela Lei Municipal nº. 6.852, de 18 de janeiro de 2017. 
Durante o período de duração do leilão, os interessados puderam disputar os bens abaixo relacionados, conforme descrição e 
condições estabelecidas no edital de leilão: 
 
Bem:  
Um imóvel 12 - localizado no: Bairro Metropol. Lote n° 10 da quadra 29. Loteamento Metropol. Matricula: 74.042. Área: 380,00 m

2
. 

Cadastro municipal n° 706514. Confrontações: Norte: 15,20 m com a rua Juraci Teixeira; Sul: 15,20 m com o lote n° 17; Leste: 25,00 
m com o lote n° 11. Oeste: 25,00 m com o lote n° 09. AVALIADO EM R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). 
 
Cumprida a determinação, a LEILOEIRA dá sua fé de que o único lanço registrado no período de realização do leilão foi de R$ 
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), sendo a forma de pagamento em única parcelas no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
oferecido por COZICRIL COZINHA INDUSTRIAL CRICIUMA LTDA., (representada pela Senhora SILVANA BERTI CANARIN, conforme 
documento anexo), pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 02.858.451/0001-90, com sede na rua Juceli Rodrigues, nº 88, 
bairro Ceará, cidade de Criciúma, Santa Catarina – CEP: 88.815-177. 
 
Encerrou-se o leilão presencial, e em face da ausência de melhor lanço, torna a Leiloeira a dar sua fé de que permanece como único 
lanço o oferecido, procedendo-se à lavratura do respectivo auto de arrematação. 

ATA DO LEILÃO PÚBLICO Nº. 206/PMC/2018 

(Processo Administrativo Nº. 532088) 
 
OBJETO: Alienação de imóveis localizados em diversos bairros do município de Criciúma/SC. 
 
Às nove horas, do dia dois, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Diretoria de Logística – localizada 
no pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, Estado de 
Santa Catarina, com a devida supervisão da leiloeira administrativa Neli Sehnem dos Santos, designada pelo Decreto SG/nº. 709/18, 
para alienação de bem imóvel descrito neste instrumento, autorizado pela Lei Municipal nº. 6.852, de 18 de janeiro de 2017. 
Durante o período de duração do leilão, os interessados puderam disputar os bens abaixo relacionados, conforme descrição e 
condições estabelecidas no edital de leilão: 
 
Bem:  
Um imóvel 13 - localizado no: Bairro Metropol. Lote n° 11 da quadra 29. Loteamento Metropol. Matricula: 74.043. Área: 380,00 m

2
. 

Cadastro municipal n° 706515. Confrontações: Norte: 15,20 m com a rua Juraci Teixeira; Sul: 15,20 m com o lote n° 16; Leste: 25,00 
m com o lote n° 12; Oeste: 25,00 m com o lote n° 10. AVALIADO EM R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). 
 
Cumprida a determinação, a LEILOEIRA dá sua fé de que o único lanço registrado no período de realização do leilão foi de R$ 
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), sendo a forma de pagamento em única parcelas no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
oferecido por COZICRIL COZINHA INDUSTRIAL CRICIUMA LTDA., (representada pela Senhora SILVANA BERTI CANARIN, conforme 
documento anexo), pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 02.858.451/0001-90, com sede na rua Juceli Rodrigues, nº 88, 
bairro Ceará, cidade de Criciúma, Santa Catarina – CEP: 88.815-177. 
 
Encerrou-se o leilão presencial, e em face da ausência de melhor lanço, torna a Leiloeira a dar sua fé de que permanece como único 
lanço o oferecido, procedendo-se à lavratura do respectivo auto de arrematação. 
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ATA DO LEILÃO PÚBLICO Nº. 206/PMC/2018 

(Processo Administrativo Nº. 532088) 

OBJETO: Alienação de imóveis localizados em diversos bairros do município de Criciúma/SC. 

Às nove horas, do dia dois, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Diretoria de Logística – localizada 
no pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, Estado de 
Santa Catarina, com a devida supervisão da leiloeira administrativa Neli Sehnem dos Santos, designada pelo Decreto SG/nº. 709/18, 
para alienação de bem imóvel descrito neste instrumento, autorizado pela Lei Municipal nº. 6.852, de 18 de janeiro de 2017. 
Durante o período de duração do leilão, os interessados puderam disputar os bens abaixo relacionados, conforme descrição e 
condições estabelecidas no edital de leilão: 
 
Bem:  
Um imóvel 14 - localizado no: Bairro Metropol. Lote n° 12 da quadra 29. Loteamento Metropol. Matricula: 74.044. Área: 380,00 m

2
. 

Cadastro municipal n° 706516. Confrontações: Norte: 15,20 m com a rua Juraci Teixeira; Sul: 15,20 m com o lote n° 15; Leste: 25,00 
m com o lote n° 13; Oeste: 25,00 m com o lote n° 11. AVALIADO EM R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). 
 
Cumprida a determinação, a LEILOEIRA dá sua fé de que o único lanço registrado no período de realização do leilão foi de R$ 
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), sendo a forma de pagamento em única parcelas no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
oferecido por COZICRIL COZINHA INDUSTRIAL CRICIUMA LTDA., (representada pela Senhora SILVANA BERTI CANARIN, conforme 
documento anexo), pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 02.858.451/0001-90, com sede na rua Juceli Rodrigues, nº 88, 
bairro Ceará, cidade de Criciúma, Santa Catarina – CEP: 88.815-177. 
 
Encerrou-se o leilão presencial, e em face da ausência de melhor lanço, torna a Leiloeira a dar sua fé de que permanece como único 
lanço o oferecido, procedendo-se à lavratura do respectivo auto de arrematação. 

ATA DO LEILÃO PÚBLICO Nº. 206/PMC/2018 

(Processo Administrativo Nº. 532088) 
 
OBJETO: Alienação de imóveis localizados em diversos bairros do município de Criciúma/SC. 
 
Às nove horas, do dia dois, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Diretoria de Logística – localizada 
no pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, Estado de 
Santa Catarina, com a devida supervisão da leiloeira administrativa Neli Sehnem dos Santos, designada pelo Decreto SG/nº. 709/18, 
para alienação de bem imóvel descrito neste instrumento, autorizado pela Lei Municipal nº. 6.852, de 18 de janeiro de 2017. 
Durante o período de duração do leilão, os interessados puderam disputar os bens abaixo relacionados, conforme descrição e 
condições estabelecidas no edital de leilão: 
 
Bem:  
Um imóvel 22 - localizado no: Bairro laranjinha, quadra 05 do loteamento Jardim Ipê. Matricula: 127.877. Área: 4.080,61m². 
Cadastro: 952302. Confrontações: Norte: 75,00 metros, sendo 12,00 metros com o lote 9 da quadra 05 e 63,00 metros com a rua 
projetada A; Sul: 75,00 metros com a rua projetada B; Leste: 58,59 metros com a rua projetada C; Oeste: 59,19 metros sendo 31,19 
metros com o lote 17 da quadra 05 e 28,00 metros com o lote 09 da quadra 05. AVALIADO EM R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil 
reais). 
 
Cumprida a determinação, a LEILOEIRA dá sua fé de que o único lanço registrado no período de realização do leilão foi de R$ 
400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), sendo a forma de pagamento em 06 (seis) parcelas iguas, fixas, sucessivas e mensais no 
valor de R$ 66.666,67 (Sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), oferecido por URBAN 
SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA., (representado pelo Senhora EVA LUCIANE DE PAULA, conforme contrato social anexo), pessoa 
jurídica de direito privado, com CNPJ nº 12.964.775/0001-66, com sede na rua Santa Barbara, nº 1376, bairro Centro, cidade de 
Charqueadas, Rio Grande do Sul – CEP: 96.745-000. 
 
Encerrou-se o leilão presencial, e em face da ausência de melhor lanço, torna a Leiloeira a dar sua fé de que permanece como único 
lanço o oferecido, procedendo-se à lavratura do respectivo auto de arrematação. 
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ATA DO LEILÃO PÚBLICO Nº. 206/PMC/2018 

(Processo Administrativo Nº. 532088) 
 
OBJETO: Alienação de imóveis localizados em diversos bairros do município de Criciúma/SC. 
 
Às nove horas, do dia dois, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Diretoria de Logística – localizada 
no pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, Estado de 
Santa Catarina, com a devida supervisão da leiloeira administrativa Neli Sehnem dos Santos, designada pelo Decreto SG/nº. 709/18, 
para alienação de bem imóvel descrito neste instrumento, autorizado pela Lei Municipal nº. 6.852, de 18 de janeiro de 2017. 
Durante o período de duração do leilão, os interessados puderam disputar os bens abaixo relacionados, conforme descrição e 
condições estabelecidas no edital de leilão: 
 
Bem:  
Um imóvel 24 - localizado no: Bairro Santo Antônio, na quadra I, do loteamento Maria Laura, Rua Pedro João Delfino. Matricula: 
98.445. Área: 2.552,57 m². Cadastro: 950175. Confrontações: Norte: 60,50 metros com a Rua Projetada 01; Sul: 60,54 metros com a 
Rua Projetada 02; Leste: 42,16 metros com a Rua José Duarte; Oeste: 42,19 metros com a Rua Efigênio Gomes Albino. AVALIADO 
EM R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). 
 
Cumprida a determinação, a LEILOEIRA dá sua fé de que o único lanço registrado no período de realização do leilão foi de R$ 
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), sendo a forma de pagamento em 08 (oito) parcelas iguais, fixas, sucessivas e mensais no valor 
de R$ R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais), oferecido por DELFINO MARTINS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., 
(representada pelo Senhor VALTENCIR DELFINO MARTINS, conforme documento anexo), pessoa jurídica de direito privado, com 
CNPJ nº 12.125.828/0001-55, com sede na Rua Angelo Savi, nº 91, bairro Centro, cidade de Siderópolis, Santa Catarina – CEP: 
88.860-000. 
 
Encerrou-se o leilão presencial, e em face da ausência de melhor lanço, torna a Leiloeira a dar sua fé de que permanece como único 
lanço o oferecido, procedendo-se à lavratura do respectivo auto de arrematação. 

ATA DO LEILÃO PÚBLICO Nº. 206/PMC/2018 

(Processo Administrativo Nº. 532088) 
 
OBJETO: Alienação de imóveis localizados em diversos bairros do município de Criciúma/SC. 
 
Às nove horas, do dia dois, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Diretoria de Logística – localizada 
no pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, Estado de 
Santa Catarina, com a devida supervisão da leiloeira administrativa Neli Sehnem dos Santos, designada pelo Decreto SG/nº. 709/18, 
para alienação de bem imóvel descrito neste instrumento, autorizado pela Lei Municipal nº. 6.852, de 18 de janeiro de 2017. 
Durante o período de duração do leilão, os interessados puderam disputar os bens abaixo relacionados, conforme descrição e 
condições estabelecidas no edital de leilão: 
 
Bem:  
Um imóvel 25 - localizado no: Bairro Cristo Redentor, na SD 100-068. Matricula: 125.115. Área: 588,00 m². Confrontações: Norte: 
49,00 metros, com lote 02 de propriedade de Dorlytex Indústria de Elásticos Ltda – matrícula 58.297; Sul: 49,00 metros, com lote 04 
de propriedade de Dorlytex Indústria de Elásticos Ltda – matrícula 58.297; Leste: 12,00 metros com a Rua Ademar Canarin – 
Município de Criciúma; Oeste: 12,00 metros com a Avenida das Indústrias – Município de Criciúma. AVALIADO EM R$ 60.000,00 
(Sessenta mil reais). 
 
Cumprida a determinação, a LEILOEIRA dá sua fé de que o único lanço registrado no período de realização do leilão foi de R$ 
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), sendo a forma de pagamento em única parcelas no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 
oferecido por DORLYTEX INDUSTRIA DE ELASTICO LTDA., (representada pelo Senhor DORLY NASPOLINI, conforme contrato social 
anexo), pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 83.647.925/0001-56, com sede na Avenida das Industrias, nº 65, bairro 
Colmeia Industrial, cidade de Criciúma, Santa Catarina – CEP: 88.815-020. 
 
Encerrou-se o leilão presencial, e em face da ausência de melhor lanço, torna a Leiloeira a dar sua fé de que permanece como único 
lanço o oferecido, procedendo-se à lavratura do respectivo auto de arrematação. 
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Auto Negativo do Leilão Presencial  
Governo Municipal de Criciúma 

ATA DO LEILÃO PÚBLICO Nº. 206/PMC/2018 

(Processo Administrativo Nº. 532088) 
 
OBJETO: Alienação de imóveis localizados em diversos bairros do município de Criciúma/SC. 
 
Às dez horas e trinta minutos, do dia dois, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Diretoria de 
Logística – localizada no pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de 
Criciúma, Estado de Santa Catarina, com a devida supervisão da leiloeira administrativa Neli Sehnem dos Santos, designada pelo 
Decreto SG/nº. 709/18, para alienação de bem imóvel descrito neste instrumento, autorizado pela Lei Municipal nº. 6.852, de 18 de 
janeiro de 2017. Sem registro de lanços para os bens abaixo relacionados: 
  
Bens:  
Um imóvel 02 - localizado no: Bairro Primeira Linha. Lote n° 02 da quadra F. Loteamento Santina Lemes Beloli. Matricula: 89.562. 
Área: 1.172,50 m

2
. Cadastro municipal n° 852475. Confrontações: 

Norte: 35,00 m com lote n° 02; Sul: 38,00 m com área de preservação ambiental; Leste: 25,00 m com a rua Lauvir Ramos; Oeste: 
42,00 m com o loteamento Benica I. AVALIADO EM R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais). 
 
Um imóvel 03 - localizado no: Bairro Primeira Linha. Lote n° 03 da quadra F. Loteamento Santina Lemes Beloli. Matricula: 89.561. 
Área: 525,00 m

2
.Cadastro municipal n° 852474. Confrontações: Norte: 35,00 m com lote n° 01; Sul: 35,00 m com lote n° 03; Leste: 

15,00 m com a rua Lauvir Ramos; Oeste: 15,00 m com o loteamento Benica I. AVALIADO EM R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). 
 
Um imóvel 04 - localizado no: Bairro Operária Nova. Desmembramento. Área = 362,00 m². Matrícula: 65.237. Confrontações: Norte: 
14,00 m com a rua Emílio Daminelli; Sul: 14,00 m com terras de Antenor da Silva; Leste: 25,00 m com terras de Guy Marcos Nunes 
de Souza; Oeste: 25,00 m com terras de herdeiros de Porfírio Rovaris. AVALIADO EM R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). 
 
Um imóvel 05 - localizado no: Bairro Mina do Mato. Parte do lote n° 121. Matricula: 17.411. Área: medindo 225,00 m

2
 a ser 

desmembrada de uma área maior de 390,00 m
2
. Cadastro municipal n° 16563. Confrontações: Norte: 15,00 m com Maria Gonçalves; 

Sul:15,00 m com Avenida Presidente Jucelino; Leste: 15,00 m com Adolfo Francisco da Silva; Oeste: 15,00 m com Município de 
Criciúma. AVALIADO EM R$ 120.000,00 (Cento e Vinte mil reais). 
 
Um imóvel 06 - localizado no: Bairro Jardim Montevidéu. Lote n° 13 da quadra A. Loteamento Repouso São Defende. Matricula: 
21.152. Área: 5.000,00 m

2
. Cadastro municipal n° 59653. Confrontações: Norte: 50,00 m com a rua Paulina Feliciana Genuino; 

Sul:50,00 m com lote n° 12; Leste: 100,00 m com o lote n° 11; Oeste: 100,00 m com a rua SD-1631-187. AVALIADO EM R$ 90.000,00 
(Noventa mil reais). 
 
Um imóvel 08 - localizado no: Bairro São Simão. Lote n° 13 da quadra 01. Desmembramento Beatriz Philomena Denoni Fontana. 
Matricula: 45.280. Área: 1.454,00 m

2
. Cadastro municipal n° 46398. Confrontações: Norte: 29,76 m com os lotes n° 11 e 12; Sul: 

30,00 m com a rua n° 1744; Leste: 43,72 m com o lote n° 15; Oeste: 55,39 m com o lote n° 08. AVALIADO EM R$ 210.000,00 
(Duzentos e dez mil reais). 
 
Um imóvel 09 - localizado no: Bairro São Simão. Lote n° 15 da quadra 01. Desmembramento Beatriz Philomena Denoni Fontana. 
Matricula: 45.281. Área: 1.138,06 m

2
. Cadastro municipal n° 46400. Confrontações: Norte: 35,00 m com o lote n° 14; Sul: 30,00 m 

com a rua n° 1744; Leste: 36,23 m com o lote n° 17; Oeste: 43,72 m com o lote n° 13. AVALIADO EM R$ 180.000,00 (Cento e oitenta 
mil reais). 
 
Um imóvel 10 - localizado no: Bairro Morro Estevão. Lote n° 02 da quadra 05. Loteamento Jardim Esteves. Matricula: 100.523. Área: 
414,00 m

2
. Cadastro municipal n° 28190. Confrontações: Norte: 12,00 m com rua das Araucárias; Sul: 12,00 m com lote n° 06; Leste: 

34,50 m com lote n° 04; Oeste: 34,50 m com lotes n° 01, 03 e 05. AVALIADO EM R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). 
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Um imóvel 15 - localizado no: Bairro Verdinho. Lote n° 03 da quadra S. Loteamento Verdinho. Matricula: 19.935. Área: 466,80 m
2
. 

Cadastro municipal n° 27942. Confrontações: Norte: 30,00 m com o lote n° 02; Sul: 30,00 m com o lote n° 04; Leste: 15,56 m com o 
lote n° 06; Oeste: 15,56 m com rua 1469. AVALIADO EM R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 
 
Um imóvel 16 - localizado no: Bairro Verdinho. Lote n° 04 da quadra S. Loteamento Verdinho. Matricula: 19.936. Área: 466,80 m

2
. 

Cadastro municipal n° 27943. Confrontações: Norte: 30,00 m com o lote n° 03; Sul: 30,00 m com a rua n° 1158; Leste: 15,56 m com 
o lote n° 06; Oeste: 15,56 m com rua 1469. AVALIADO EM R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 
 
Um imóvel 17 - localizado no: Bairro Vila Floresta I. Lote n° 15. Desmembramento San Martin III. Matricula: 52.822. Área: 405,00 m

2
. 

Cadastro municipal n° 61778. Confrontações: Norte: 27,00 m com a rua Martins Bonfante; Sul: 27,00 m com o lote n° 17; Leste: 
15,00 m com o lote n° 16 e parte do lote 21; Oeste: 15,00 m com a rua Floresta. AVALIADO EM R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). 
 
Um imóvel 18 - localizado no: Bairro Vila Floresta I. Lote n° 17. Desmembramento San Martin III. Matricula: 52.823. Área: 378,00 m

2
. 

Cadastro municipal n° 61777. Confrontações: Norte: 27,00 m com o lote n° 15; Sul: 27,00 m com o lote n° 18; Leste: 14,00 m com 
parte do lote n° 21; Oeste: 14,00 m com a rua Floresta. AVALIADO EM R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). 
 
Um imóvel 19 - localizado no: Bairro Progresso, Rua Líbano José Gomes – do loteamento Jardim das Orquídeas. Matrícula: 127.384. 
Área: 4.075,00 m². Cadastro: 952217. Confrontações: Norte: 84,50 metros, com a Rua Projetada 04; Sul: 82,34 metros com a Rua 
Projetada 05; Leste: 47,87 metros coma Área Verde; Oeste: 50,43 metros na Rua Líbano José Gomes. AVALIADO EM R$ 380.000,00 
(Trezentos e oitenta mil reais). 
 
Um imóvel 20 - localizado no: Bairro Catarinense (localidade), Rua Jorge João Gonzaga, loteamento Jardim das Acácias. Matrícula: 
129.082. Área: 2.842,20 m². Cadastro: 961768. Confrontações: Norte: 49,21 metros com área de preservação permanente 02; Sul: 
13,50 metros de Gregório Bonfante e 83,40 metros com terras de Alexandre Bonfante; Leste: 78,94 metros com a rua existente; 
Oeste: 34,01 metros com terras de carbonífera Criciúma. AVALIADO EM R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). 
 
Um imóvel 21 - localizado no: Bairro Catarinense (localidade), Rua Jorge João Gonzaga, loteamento Jardim das Acácias. Matrícula: 
129.081. Área: 3.539,82 m². Cadastro: 961770. Confrontações: Norte: 50,00 metros com a rua projetada 01; Sul: 52,96 metros com a 
rua existente; Leste: 83,14 metros com a rua projetada 05; Oeste: 60,01 metros com a rua projetada 06. AVALIADO EM R$ 
350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais). 
 
Um imóvel 23 - localizado no: Bairro Rio Maina (Distrito), do loteamento Gentile (2009), Rua Ypê Roxo. Matricula: 127.876. Área: 
3.636,02m². Cadastro :965818. Confrontações: Norte: 99,82 metros com Área Verde; Sul: 16,97 metros com a Rua Altair Feuser; 
Leste: 52,78 metros com a área de preservação permanente (A.P.P) e 65,27 metros com a área de preservação permanente (A.P.P); 
Oeste: 57,10 metros com a Rua Projetada o lote nº 06 e 20,68 metros com o lote nº 07. AVALIADO EM R$ 100.000,00 (Cem mil 
reais). 
 
Um imóvel 26 - localizado no: Bairro Santa Luzia – Loteamento Jardim das Bromélias 2 – Rua SD – 1826-185. Matricula: 125.819. 
Área: 3.990,62 m². Confrontações: Norte: 62,96 metros com Área Verde; Sul: 106,74 metros com a Catarina Ghisi Serafim; Leste: 
63,664 metros com área do Plano de Recuperação Ambiental – do Loteamento Jardim das Bromélias – Etapas I; Oeste: 45,29 metros 
com a Rua SD 1826-185. AVALIADO EM R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais). 
 
Desse modo, encerrou-se o leilão presencial, não havendo interessados para os lotes supracitados durante o período de realização 
do leilão, foi lavrada o presente Auto, que vai por mim devidamente assinado. 
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