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Decretos 
Governo Municipal de Criciúma 

DECRETO SG/nº 918/18, de 21 de agosto de 2018. 

Requisita imóvel em estado de abandono a fim de atender à situação de excepcional interesse público e iminente perigo público, e 
dá outras providências. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso das atribuições que lhe são legalmente conferidas pelo artigo 50, inciso IV da Lei 
Orgânica Municipal e com fundamento o art. 5º, XXIII, e o art. 170, III, da Constituição Federal, e 
 
CONSIDERANDO que a requisição é a forma de intervenção pela qual o Poder Público usa transitoriamente imóveis privados, como 
forma de evitar iminente risco para a preservação da ordem pública e para a comunidade; 
 
CONSIDERANDO o relatório expedido pela Defesa Civil noticiando o estado de abandono do imóvel, culminando num ambiente 
propício de proliferação de doenças causadas por parasitas que se reproduzem no local, colocando em risco à saúde pública; 
 
CONSIDERANDO as frágeis condições de ruínas da edificação, certificada pelo órgão competente, que estão no imóvel expondo risco 
de vida aos transeuntes que invadem o local; 
 
CONSIDERANDOas constantes invasões sobre o imóvel, tornando-se potencialmente periclitante aos munícipes e, notadamente, aos 
moradores do seu entorno; 
 
CONSIDERANDO que o proprietário fora devidamente notificado para que providências fossem tomadas, permanecendo inerte; 
 
CONSIDERANDO o estado de abandono constatado, especificamente, na área em litígio; 
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CONSIDERANDO o iminente risco público de prejuízo à saúde e segurança dos munícipes, face à iminente possibilidade de colapso, 
incêndio e abandono da edificação em ruínas existente no imóvel; 
 
CONSIDERANDO a supremacia do interesse público sobre o particular; 
 
CONSIDERANDO a necessidade imediata de intervenção no local para demolição, limpeza e adequação às normas de saúde, 
urbanística e segurança aos munícipes,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Declara de necessidade pública, para fins de requisição, terreno urbano de área de 535,50m² com as respectivas edificações, 
localizado na Rua Meleiro, Bairro Santa Catarina, neste Município, com cadastro imobiliário sob o número 23587, em nome de 
EMACOBRAS IMOBILIÁRIA LTDA, cadastrada no CNPJ nº 30.261.036/001-90, imóvel devidamente descrito e caracterizado na 
matrícula nº. 12.171 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, Estado de Santa Catarina. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 21 de agosto de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ACSFY/erm. 
 

DECRETO SG/nº  919/18, de 21 de agosto de 2018. 

Instaura, no âmbito do Poder Executivo Municipal, procedimento administrativo para arrecadação de imóveis urbanos 
abandonados, na forma que menciona. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso das atribuições que lhe são legalmente conferidas pelo artigo 50, inciso IV da Lei 
Orgânica Municipal e com fundamento o art. 5º, XXIII, e o art. 170, III, da Constituição Federal; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º O procedimento administrativo para arrecadação de imóveis urbanos abandonados obedecerá os termos do art. 5º, inc. 
XXIII, da Constituição Federal, art. 2º, inc. VI, als. a, e e f, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e arts. 1.275, inc. III, e 
1.276, ca- put' e § 2º, do Código Civil Brasileiro, aplicando-se, nos casos de omissão, as normas previstas no art. 5º, § 3º, da Lei 
10.257, de 2001, no que couber. 
 
Art. 2º Poderá haver a arrecadação de imóvel urbano, por parte do Município de Criciúma, quando ocorrerem as seguintes 
circunstâncias: 
 

I – o imóvel encontrar-se em situação de abandono; 
 
II – o proprietário não tiver mais a intenção de conservá-lo em seu patrimônio;  
 
III – o imóvel não estiver na posse deoutrem; 

 
Parágrafo único. Presumir-se-á a intenção a que se refere este artigo, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de 
satisfazer os ônus fiscais, além de outros ele- mentos caracterizadores do abandono, colhidos na instrução do procedimento 
administrativo ou judicial, garantidas a ampla defesa e o contraditório. 
 
Art. 3º O procedimento administrativo será iniciado de ofício pela autoridade competente ou requerimento do interessado, ou 
mediante requisição ou denúncia escrita e fundamentada. 
 
§ 1º A fiscalização municipal fará de imediato relatório circunstanciado com fo- tos, descrevendo as condições do bem, e lavrará 
auto de infração. 
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§ 2º Além dos documentos relativos aos autos e diligências previstas no parágra- fo anterior, o processo administrativo também será instruído com 
os seguintes documentos: 
 

I – requerimento, requisição ou denúncia que motivou a instauração do procedi- mento de arrecadação, quandohouver; 
 
II–certidãoimobiliáriaatualizadadoimóvelemsituaçãodeabandono,quando 
houver; 
 
III – prova fotográfica da situação de abandono doimóvel; 
 
V – notificações e autos de infração por infrações prévias, quandohouver; V – termo declaratório dos confinantes, quando houver;e 
 
VI – certidão positiva de ônus fiscais. 

 
Art. 4º Devidamente instruído o procedimento administrativo, será notificado o proprietário constante no cadastro de contribuintes da Secretaria 
Municipal da Fazenda. 
 
Art. 5º Devidamente notificado, o proprietário cadastrado nos assentos da muni- cipalidade, poderá manifestar-se em 10 (dez) dias, contados da 
data da notificação. 
 
Art. 6º O procedimento administrativo deverá ser coordenado pela Procuradoria- Geral do Município (PGM), e atribuído a uma comissão 
permanente – Comissão de Análise e Gerenciamento dos Imóveis Abandonados (CAGIM), com a seguinte composição mínima: 
 

I – 1 (um) servidor público do quadro de cargos efetivos do setor de cadastro imobiliário da Secretaria da Fazenda (SMF), e 
respectivosuplente; 
 
II – 1 (um) procurador municipal, e respectivosuplente; 
 
III – 2 (dois) servidores públicos do quadro de cargos efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade 
Urbana, e respectivossuplentes. 

 
Parágrafo único. O Presidente da comissão judicante deverá ser o servidor de- tentor do cargo efetivo de Procurador Municipal, indicado pelo 
Procurador-Geral. 
 
Art. 7º Após encerrado o procedimento administrativo, esgotadas as fases recur- sais, evidenciadas as circunstâncias e comprovado o abandono do 
imóvel, o Chefe do Poder Executivo Municipal declarará o imóvel como bem vago, e sujeito à arrecadação por abandono, nos termos do art. 1.276 
e parágrafos do Código Civil Brasileiro. 
 
§ 1º Será dada publicidade à “Declaração Municipal de Vacância de Bem Imóvel Abandonado”, mediante publicação da íntegra de seu conteúdo no 
Diário Oficial Eletrônico do Município e em jornal de circulação local, de ampla circulação. 
 
§ 2º A declaração contida no caput deste artigo não eximirá o proprietário de manter, conservar o bem e arcar com o pagamento dos respectivos 
tributos, até a incorporação do imóvel ao patrimônio do Município. 
 
Art. 8º Publicada a “Declaração Municipal de Vacância de Bem Imóvel Abando- nado”, a Procuradoria-Geral do Município ajuizará ação visando à 
transferência do imóvel à propriedade do Município, em 3 (três) anos a contar da data da publicação, requerendo ao juízo competente a imediata 
imissão na posse. 
 
Parágrafo único. Ajuizada a ação, será requerido o registro da citação perante o registro de imóveis, conforme item 21 do art. 167, da Lei 6.015, de 
31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). 
 
Art. 9º O imóvel arrecadado que passar à propriedade do Município poderá ser empregado diretamente pela Administração, para instalação de 
equipamentos públicos, ou ser objeto de concessão de direito real de uso para habitação social, nos termos da lei. 
 
Parágrafo único. Caso não haja interesse da administração pública no imóvel ar- recadado, poderá ser determinada sua alienação, sendo o imóvel 
desafetado após prévia autoriza- ção legislativa. 
 
Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 21 de agosto de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ACSFY/erm. 
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Portaria 
FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 

P O R T A R I A Nº 029/FAMCRI/2018 

Altera a carga horária de trabalho de Marisa de Almeida. 
 
A PRESIDENTE, no cumprimento de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 10145 de 09.08.2018, e de 
conformidade com o art. 22, da Lei Complementar nº 012, de 20.12.99, resolve: 
 
ALTERAR, a pedido, 
 
Art.1º- De 40 para 30 horas semanais, a partir de 22 de agosto de 2018, a carga horária de trabalho de MARISA DE ALMEIDA, matrícula n° 
081, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços, lotada na Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, nomeada com 
40 horas semanais, através da Portaria n° 030/FAMCRI/2012, datada de 06 de julho de 2012. 
 Art.2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Criciúma, 21 de agosto de 2018. 
 
ANEQUESSELEN B. FORTUNATO - Presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma - FAMCRI 

 

Edital de Advertência 
FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 

EDITAL DE ADVERTÊNCIA Nº 006/FAMCRI/2018 

A Presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma – FAMCRI (SC), no uso de suas atribuições, faz saber a Sra. EDNA DA ROSA 
CARDOSO GUGLIELMI, portadora do CPF nº 033.360.929-81, que fica pelo presente edital aplicada a ADVERTÊNCIA N° 006/FAMCRI 2018, 
de 04 de abril de 2018. 
 
Prezada, 
 
Cumprimentando-a cordialmente, vimos por intermédio deste, comunicar a Vossa Senhoria que, o veículo automotor, marca Mercedes-
Benz, Modelo L 1111, cor vermelha, ano 1969, placa LZR-5748, de propriedade de EDNA DA ROSA CARDOSO GUGLIELMI, foi flagrado 
repetidas vezes realizando o transporte de madeira, lenha ou carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para o 
tempo de viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida, ação que configura 
infração ambiental, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes à jurisdição do município.   
 
A conduta infringe o artigo 47 do decreto 6.514/2008, o qual dispõe: 
 
Art. 47.  Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem 
vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá 
acompanhar o produto até final beneficiamento: 
 
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico. 
 
Tal transgressão além de poder resultar em multa, conforme prevê o artigo supracitado, pode também restar em apreensão do veículo, à 
luz do artigo 101 do Decreto Federal 6.514/2008. 
 
Assim vejamos: 
 
Art. 101.  Constatada a infração ambiental, o agente atuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas 
administrativas: 
I – apreensão. 
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Ante o exposto, a FAMCRI vem por meio deste, comunicar que a prática supracitada caracteriza infração ambiental, e a reincidência estará 
sujeita a multa e/ou embargo da propriedade, uma vez que, o proprietário foi inserido no Cadastro de Advertidos da FAMCRI. 
 
Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Criciúma/SC, 21 de agosto de 2018. 
 
ANEQUÉSSELEN B. FORTUNATO - Presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma – FAMCRI. 

 

Edital de Chamamento Público 
Governon Municipal de Criciúma 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2018 

ETAPA 4 - RESULTADO PRELIMINAR  
 
Publicação do resultado preliminar do edital de chamamento público 003/2018 com objetivo de estabelecer critérios para a 
habilitação de organização da sociedade civil (OSC), junto à Administração Pública Direta Municipal, sob a supervisão da Fundação 
Cultural, para a celebração de termo de colaboração destinado ao gerenciamento, fomento, à execução de serviços de 
administração, conservação e organização de atividades esportivas e culturais no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do 
Município de Criciúma/SC. 
Duas entidades enviaram as propostas tempestivamente, sendo elas o Instituto de Hip Hop Criciumense e a AFASC - Associação 
Feminina de Assistência Social de Criciúma. Após análise da comissão de seleção nomeada pelo Decreto SG nº 499/2018, de 18 de 
abril de 2018, norteados pela lei federal nº 13.019 de 31/07/2014, encaminha-se para publicação o resultado preliminar, visando 
firmar termo de colaboração com a entidade melhor posicionada, respeitando a ordem de classificação abaixo:  
 

 CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2017  

CNPJ OSC PONTUAÇÃO 

75.565.572/0001-17  AFASC - Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma  8,7 

08.407.729/0001-99  Instituto de Hip Hop Criciumense  7,7 

 
Deste modo, abre-se prazo para manifestação de recurso, contados 5 dias após a publicação deste, conforme retificação de prazo 
publicada no Diário Oficial do Município.  

 
Criciúma, 21 de agosto de 2018 

 
Juliane Abel Barchiinski 

Presidente 

 
Jéssica Martinello 

Vice-Presidente 
 

Nathan Cardoso Virtuoso 
Membro 

Joelson Andreza Martins 
Membro 

 
Marilu Bereta Cardoso 

Membro 
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Edital de Chamamento Público 
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 022/FMAS/2018 

“RESULTADO DAS INSCRIÇÕES” 
“DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE SORTEIO” 

 
O MUNICIPIO DE CRICIÚMA através Comissão Permanentes de Licitações torna público para conhecimento dos interessados, a 
relação, em ordem alfabética, dos nomes dos profissionais, previamente cadastrados, que participarão do sorteio dos membros que 
irão compor a “Subcomissão Técnica” que irá proceder à análise e ao julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas no 
âmbito da Tomada de Preços Nº. 018/FMAS/2018 do tipo Melhor Técnica, que tem por objeto a contratação de 2 (duas)  Agências 
para prestação de serviços de publicidade para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e  Fundo da Infância e Adolescente – 
FIA, nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010, a saber.    
 
a) Vinculados ao Município:  
 

ORDEM NOME HABILITAÇÃO 

01 Douglas Corrêa Nazário Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo 

02 Jhulian Pereira Tomaz  Jornalismo 

03 Vivian Sipriano Inácio  Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo 

 
b) Não vinculados ao Município:  
 

ORDEM NOME HABILITAÇÃO 

01 Anderson José de Jesus  Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo 

02 Cristiane de Oliveira Freitas Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo 

03 Daniela Savi Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo 

04 Rosana Rubia Vieira Ramos Jornalismo 

05 Sandro Gleston de Mattia  Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo 

06 Tânia Regina de Faveri Giusti Jornalismo 

 
A sessão pública para sorteio dos profissionais que irão compor a Subcomissão Técnica será realizada as  09h00min do dia 06 
(quinta-feira) de agosto de 2018, (horário de Brasília), na sala de reunião do setor de licitações da Diretoria de Logística, localizada 
no pavimento superior do edifício sede da municipalidade, sito a rua Domênico Sônego, 542, Criciúma, Santa Catarina. 
 
Serão sorteados 3 (três) nomes dentre os profissionais com as inscrições deferidas para o Chamamento Público Nº 022/FMAS/2018, 
dos quais 2 (dois) com vínculo com o Município de Criciúma e 1 (um) sem vínculo com Município. 
 
Nos termos do § 9º, do art. 10, da Lei Federal nº 12.232/2010, o sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das 
vagas da Subcomissão Técnica de acordo com a proporcionalidade do número de membros que mantenham ou não vínculo com o 
Município de Criciúma.  
 
Nos termos do parágrafo 5º, do artigo 10, da Lei Federal 12.232/2010, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública 
destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação acima, mediante fundamentos jurídicos 
plausíveis. As impugnações deverão se protocolizadas no protocolo geral, localizado no pavimento térreo do edifício sede da 
municipalidade, sito na rua Domênico Sônego, 542 - paço municipal “Marcos Rovaris” - Criciúma-SC.  
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 21 de agosto de 2018. 
 
GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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Editaisde Intimação de Aplicação de Penalidade 
FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 

EDITAL Nº 003/FAMCRI/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelo presente, nos termos dos arts. 6º inc. Vda Lei nº 6.938 /81 c/c artigo 70,§ 1º, da Lei nº 9.605 /98, fica Terezinha João de Souza, 
INTIMADA, do despacho de Penalidades, o qual foi aplicada a Sanção Administrativa Ambiental de MULTA SIMPLES.  
 
FAZ SABER à Sra.Terezinha João de Souza, autuada de endereço incerto e desconhecido, para que se notifique da presente decisão 
e cientifique-se de que: 
 
Mantenho o auto de infração nº 0796, bem como o valor da multa aplicada, eis que presentes os elementos ensejadores de sua 
emissão. 
 
Notifique-se o infrator da presente decisão e cientifique-se de que: 
 

a)Manteve-se o valor da multa aplicada no auto de infração, que deverá ser quitada em até 5 (cinco) dias, contados da data do 
recebimento desta Notificação; 
 
b)O não pagamento no prazo concedido ensejará em reconhecimento do valor do débito como líquido, certo e exigível e 
implicará a inscrição como Dívida Ativa Municipal e a interposição de ação de execução fiscal, independente de nova notificação; 
 
c)A contar da data da ciência da presente decisão, cabe a interposição de recurso em 2ª Instância ao Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, no prazo de 20 (vinte) dias; 
 
d)O cometimento de nova infração ambiental, no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior 
devidamente confirmado em julgamento, implica: aplicação de multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou 
aplicação de multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta; 
 
e)Esta decisão não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão 
público, nem limita ou impede o exercício, por este, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, especialmente, 
com relação às demais obras realizadas no imóvel e outras licenças cabíveis. 

 
Para a ciência do infrator, é expedido o presente Edital e publicado em Diário Oficial, em conformidade com o Art. 126 do Decreto 
Federal 6.514/2008. 
 
O prazo acima referido entra em vigor na data da publicação deste Edital. 
 
Criciúma/SC, 21 de agosto de 2018. 
 
ANEQUÉSSELEN B. FORTUNATO - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma– FAMCRI.Presidente 

 

 

Auto de Infração Ambiental nº 0796 
Data: 05/12/2017 
Processo Admin. nº 9489/2017 
Multa Simples: R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais). 
Penalidade: Artigos 60 e 68 da Lei Federal nº 9.605/1998; Artigos 66 e 80 do Decreto Federal nº 
6.514/2008; Artigo 36 da Lei Municipal nº 2.974/1994. 
Autuada: Terezinha João de Souza. 
CPF: 647.153.889-87 
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EDITAL Nº 008/FAMCRI/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 
Pelo presente, nos termos dos arts. 6º inc. V da Lei nº 6.938 /81 c/c artigo 70, § 1º, da Lei nº 9.605 /98, fica o Autuado, o Sr. Gilmar 
Angélica de Souza INTIMADO, do despacho de Penalidades, para que no prazo de 20 (vinte) dias apresente defesa administrativa, a 
qual foi aplicada a Sanção Administrativa Ambiental de MULTA SIMPLES.  
 
Para ciência do infrator, é expedido o presente Edital e publicado em Diário Oficial, conforme dispõe o Art. 96, §1º, inciso IV do 
Decreto Federal 6.514/2008. 
 
O prazo acima referido entra em vigor na data da publicação deste Edital. 
 
Criciúma/SC, 21 de agosto de 2018. 
 
ANEQUÉSSELEN B. FORTUNATO - Presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma– FAMCRI. 
 

EDITAL Nº 009/FAMCRI/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 
Pelo presente, nos termos dos arts. 6º inc. V da Lei nº 6.938 /81 c/c artigo 70, § 1º, da Lei nº 9.605 /98, fica o Autuado, o Sr. Edson 
Vendramini INTIMADO, do despacho de Penalidades, para que no prazo de 20 (vinte) dias apresente defesa administrativa, a qual 
foi aplicada a Sanção Administrativa Ambiental de MULTA SIMPLES.  
 
Para ciência do infrator, é expedido o presente Edital e publicado em Diário Oficial, conforme dispõe o Art. 96, §1º, inciso IV do 
Decreto Federal 6.514/2008. 
 
O prazo acima referido entra em vigor na data da publicação deste Edital. 
 
Criciúma/SC, 21 de agosto de 2018. 

 
ANEQUÉSSELEN B. FORTUNATO - Presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma– FAMCRI. 
 

 

 

Auto de Infração Ambiental nº 1078. 
Data: 08/08/2018. 
Processo Administrativo nº 10163/2018 
Multa Simples: R$ 194.475,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos e setenta e cinco reais). 
Penalidade: Art. 36 da Lei Municipal nº 2.974/1994; Arts. 4º, 5º e 6º da Lei Municipal nº 2.459/1990; 
Art. 15, inciso II alínea ‘e´ e 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 C/C Arts. 4º, 66 e 80 do Decreto Federal 
nº 6.514/2008. 
Autuado: Gilmar Angélica de Souza. 
CPF: 009.039.679-01 

Auto de Infração Ambiental nº 1075. 
Data: 16/07/2018. 
Processo Administrativo nº 10165/2018 
Multa Simples: R$ 24.322,50 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). 
Penalidade: Arts. 7º “Parágrafo Único”, inciso II e 36 da Lei Municipal nº 2.974/1994; Arts. 4º inciso I 
alínea ‘a´, da Lei Federal nº 12.651/2012; Art. 15, inciso II alínea ‘l´ e 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 
C/C Arts. 4º, 43, 66 e 80 do Decreto Federal nº 6.514/2008. 
Autuado: Edson Vendramini. 
CPF: 666.211.519-34 
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Terça - Feira, 22 de agosto de 2018 Nº 2053 – Ano 9 

Ata do Edital de Tomada de Preços 
Governo Municipal de Criciúma 

ATA 01 - ATADO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 251/PMC/2018 

ProcessoAdministrativoNº.534728 
 
ATADAREUNIÃODACOMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÕESDOMUNICÍPIODECRICIÚMAPARA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 1 – 
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 
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. 
 
Às nove horas, do dia vinte e um, do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da  Diretoria de Logística - 
localizada pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de Criciúma, 
Estado de Santa Catarina, reuniram-se os membros titulares da Comissão Permanente de Licitações do Município designada pelo 
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações do Município designada pelo Decreto SG/n° 441/18 de 09 de abril 
de 2018 alterado pelo Decreto SG/nº 637/18, de 04 de junho de 2018, para os procedimentos inerentes a abertura dos envelopes 
Nº. 1 - CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO do edital acima epigrafado. Abertos os trabalhos pelo Presidente, Sr. 
GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO, o mesmo informou que as empresas CONSTRUTORA NUNES LTDA - CNPJ – 79.382.412/0001-93, 
CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA - ME – CNPJ – 10.599.044/0001-33, EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA CROCETA LTDA - EPP – CNPJ – 
82.691.296/0001-07, TRATARE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP – CNPJ – 13.463.036/0001-53, CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇÕES 
EIRELI - ME – CNPJ – 17.311.965/0001-06, CONSTRUTORA NELGUI LTDA - EPP – CNPJ – 03.851.496/0001-03, KAMIG ENGENHARIA 
LTDA - ME – CNPJ – 17.861.674/0001-83 e MS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME – CNPJ – 08.786.577/0001-82 
protocolaram tempestivamente seus envelopes 1 e 2, lacrados na forma do Edital. As empresas CONSTRUTORA NELGUI, TRATARE 
CONSTRUÇÕES e MS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO encontravam-se legalmente representadas neste ato. Não houve 
impugnação ao edital e as publicações editalícias respeitaram os prazos legais. Ato contínuo, o Sr. Presidente procedeu à separação 
dos Envelopes Nºs 01 e 02 e solicitou aos Srs. Membros da Comissão que os examinassem, ainda lacrados, quanto à regularidade de 
sua apresentação e rubricassem o Envelope Nº 02 - "Proposta de Preços", que foi lacrado em única embalagem, ficando sob a 
guarda da Comissão de Licitações, para ser aberto em sessão pública a ser marcada oportunamente. Deu-se em sequência, a 
abertura dos envelopes de nº 01 - "Documentação de Habilitação", para exame e rubrica de todos os documentos pelos Membros 
da Comissão, e representante presente, ficando as documentações disponíveis para consulta de interessados. Foi franqueada a 
palavra aos presentes onde a Sra. JULIANA BUHRINGER, representante da empresa TRATARE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, fez que 
constasse em ata que a empresa CONSTRUTORA NELGUI LTDA – EPP não apresentou as notas explicativas referentes ao balanço 
patrimonial. Que a empresa KAMIG ENGENHARIA LTDA – ME apresentou Certidão Negativa de Falência, Concordata ou 
Recuperação Judicial fora do prazo de validade. Os demais representantes presentes nada declararam. Decidiu a Comissão de 
Licitação, por unanimidade, em suspender o presente certame para análise e conferencia juntamente com técnicos da Secretaria de 
Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, dos documentos de habilitação (fiscais, técnicos e econômicos) e responder aos 
questionamentos. Após análise, a Comissão decidirá pela habilitação ou não das empresas participantes, caso em que as mesmas 
serão devidamente cientificadas via publicação no Diário Oficial do Município. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Comissão deu por encerrada a reunião e lavrou-se a presente Ata, que vai assinada por mim, Karina Tres que a secretariei, pelo 
Presidente que dirigiu os trabalhos, pelos demais membros integrantes da Comissão de Licitações, representantes presentes. Sala 
de Licitações, (terça-feira), 21 de agosto de 2018. 
 

GIÁCOMO DELLA GIUSTINA 
FILHO 

KARINA TRES ANTONIO DE OLIVEIRA 

Presidente Secretária Membro 

 
 

 
 
 
 
 
 

TRATARE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 
JULIANA BUHRINGER 
Representante Legal 

CONSTRUTORA NELGUI LTDA - EPP 
NELSON GUIDI 

Sócio Administrador 

MS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
MANUTENÇÃO LTDA - ME 

MARCIO AUGUSTO DELA VEDOVA 
Sócio Administrador 
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Terça - Feira, 22 de agosto de 2018 Nº 2053 – Ano 9 

Ata do Edital de Tomada de Preços 

ATA 01 - ATADO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 063/FMS/2018 

Processo AdministrativoNº. 534867 
 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRICIUMA PARA ABERTURA e 
PROCESSAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS ACIMA EPIGRAFADA. 
 
OBJETO:Contratação de empresa para execução das obras necessárias ao funcionamento do Hospital “Materno Infantil” Santa Catarina, 
ala integrante do complexo hospitalar localizado na rua Wenceslau Braz – bairro Operária Nova no município de Criciúma. 
Às quatorze horas, do dia vinte, 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, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações do Município designada pelo Decreto 
SG/n° 441/18 de 09 de abril de 2018, alterado pelo Decreto SG/nº 637/18, de 04 de junho de 2018,  para os procedimentos 
inerentes a abertura e processamento do Edital de Tomada de Preços nº. 063/FMS/2018. Abertos os trabalhos pelo Presidente, Sr. 
GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO, o mesmo informou que somente a empresa ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ – 
74.111.70/0001-09 protocolou tempestivamente seus envelopes 1 e 2 e lacrados na forma do Edital, estando legalmente 
representada neste ato. Não houve impugnação ao edital e as publicações editalícias respeitaram os prazos legais. Ato contínuo, o Sr. 
Presidente procedeu à separação dos Envelopes Nºs 01 e 02 e solicitou aos Membros da Comissão e ao representante que os 
examinassem, ainda lacrados, quanto à regularidade de sua apresentação e rubricassem os Envelopes Nº 02 - "Proposta de Preços", 
que foram lacrados em única embalagem, ficando sob a guarda da Comissão de Licitações. Em seguida, determinou a abertura dos 
envelopes de nº 01 e após detida análise e conferência da documentação das licitantes, constatou-se que a única empresa 
participante cumpriu rigorosamente com as exigências editalícias. Assim sendo, decidiu a Comissão, por unanimidadedeclarar 
HABILITADA a empresa ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. A representante legal, ao apor sua assinatura nesta Ata, desiste 
expressamente do prazo recursal com relação a primeira fase, fato que possibilita o prosseguimento do certame. Em seguida passou-
se à abertura dos envelopes de nº 02, com a proposta de preços da licitante habilitada. Foi a mesma analisada e rubricada por todos. 
Constatou-se o seguinte resultado: 
 

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR GLOBAL (R$) 

1º ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 1.342.800,44 

 
A fim de encerrar a presente sessão, o Presidente cientificou os presentes daSUSPENSÃO da mesma para que a proposta de preços 
seja encaminhada a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, para análise e conferencia da 
planilha orçamentária. Após isto, a Comissão dará ciência da continuidade desta sessão, através de publicação no Diário Oficial do 
Município, concomitantemente com o resultado final. A relação das empresas e interessados que retiraram o edital via download, fica 
fazendo parte integrante e inseparável desta ata como se aqui estivesse transcrita. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Comissão deu por encerrada a reunião e ordenou que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, segue 
assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitações e representante presente. Sala de Licitações, (segunda-feira) 20 de 
agosto de 2018. 
 

GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO KARINA TRES ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

Presidente Secretária Membro 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
ERICA BONFANTE 

Representante Legal 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CRICIÚMA 
BEATRIZ MAFIOLETTI SORATTO  
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Terça - Feira, 22 de agosto de 2018 Nº 2053 – Ano 9 

Aviso de Suspensão de Licitação 

EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 228/PMC/2018 

Processo Administrativo Nº. 532952 

 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA através da Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados que fica SUSPENSA “SINE 
DIE” a licitação referente ao edital supracitado, objetivando a concessão onerosa de uso para exploração econômica de bem público 
(área física) do Terminal Rodoviário Municipal “Algemiro Manique Barreto”, precedida de obras de reforma e modernização, em 
virtude do pedido de IMPUGNAÇÃO REQUERIDA pela empresa SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E 
TURISTICO LTDA, através do processo administrativo nº. 537643.  
Tão logo, atendido, nova data será marcada e comunicada por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Criciúma e nos demais jornais na forma da Lei. 
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, aos 21 dias do mês de agosto de 2018. 
 
GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES(assinado no original) 

 

Segundo Aviso de Retificação e Prorrogação 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 227/PMC/2018 

(Processo Administrativo nº 532154) 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA leva ao conhecimento dos interessados que, no edital acima epigrafado, que tem como objeto o 
Registro de Preços de cimento CP IV, para aquisições futuras, para uso na fábrica de lajotas do município e em pequenos reparos 
das escolas e prédios públicos do município de Criciúma/SC., é feita a seguinte retificação: 
 
No ANEXO I - Planilha orçamentária: 
 
Onde se lê: “Cimento CP IV (com resistência mínima de 40Mpa aos 28 dias) – saca de 50kg...” 
Leia-se: “Cimento CP IV – saca de 50kg...” 
 
No ANEXO I – Termo de Referência: 
 
Onde se lê: “...Cimento CP-IV 40...” 
Leia-se: “...Cimento CP-IV 32...” 
 
Em virtude das alterações, fica prorrogada a data de abertura para dia 05/09/2018 às 08h30. Mantêm-se inalteradas as demais 
condições do Edital e anexos. Feita as alterações acima, ficam todos interessados notificados para os fins legais e de direito, na 
forma da Lei.  
 
Paço Municipal “Marcos Rovaris”, 21 de agosto de 2018. 
 

NELI SEHNEM DOS SANTOS – PREGOEIRA (assinado no original) 
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