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Avisos de Licitação 
Governo Municipal de Criciúma 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 344/PMC/2018 

OBJETO: Registro de preços para fornecimento e plantio de grama em leiva do tipo “esmeralda”, para atendimento futuro ao Parque do 
Imigrante, localizado do Município de Criciúma. 
 
DATA DE ABERTURA: Dia 20 de novembro de 2018 às 09h00min. 
 
EDITAL: completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município de 
Criciúma, na sede administrativa do Município de Criciúma-SC, localizada na  Rua DomênicoSônego, 542 - Paço Municipal “Marcos Rovaris” 
– Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431.0318 ou no site www.criciuma.sc.gov.br ou pelo 
endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br. 
 
CRICIÚMA-SC, 05 de novembro de 2018. 
 
KÁTIA M. SMIELEVSKI GOMES - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 345/PMC/2018 

OBJETO: Aquisição de ladrilho hidráulico, a ser executado no interior da atafona localizada no Parque dos Imigrantes no município de 
Criciúma/SC. 
 
DATA DE ABERTURA: Dia 20 de novembro de 2018 às 10h30min. 
 
EDITAL: completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município de 
Criciúma, na sede administrativa do Município de Criciúma-SC, localizada na  Rua DomênicoSônego, 542 - Paço Municipal “Marcos Rovaris” 
– Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431.0318 ou no site www.criciuma.sc.gov.br ou pelo 
endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br. 
 
CRICIÚMA-SC, 05 de novembro de 2018. 
 
KÁTIA M. SMIELEVSKI GOMES - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA 
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Ata do Edital de Concorrência 
Governo Municipal de Criciúma 

ATA 07 - ATA DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 235/PMC/2018 

Processo Administrativo Nº. 534297 
 
ATA DA REUNIÃO RESERVADA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA PARA REGISTRO DO OFICIO DA 
LICITANTE MARIANA JORGE DE CARVALHO STACKE OPTANDO PELA SALA 11 DO TERMINAL CENTRAL RODOVIÁRIO E HOMOLOGAÇÃO.  
 
OBJETO: Concessão onerosa de uso para exploração econômica e comercial de bem(ns) público(s) (área física), de 12 (doze) salas comerciais 
internas localizadas nas Galerias dos Terminais Rodoviários: Central, Pinheirinho e Próspera, conforme Lei Municipal Nº 7.070, de 24 de 
novembro de 2017. 
 
Às dez horas, do dia seis, do mês de novembro, 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 
reservadamente 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/n° 637/18 de 04 de junho de 2018, para registrar o recebimento do oficio da licitante Mariana Jorge de Carvalho Stacke datado 
de 30/10/2018, que após ser notificada,  definiu pela escolha somente da sala de nº 11 do Terminal Central Rodoviário, desistindo assim das 
salas 14 e 21, as quais também apresentou propostas. Portanto, desta forma, a Comissão por unanimidade, acatou a sua decisão e declarou 
como vencedora para concessão da sala de nº 11 do Terminal Central Rodoviário, a qual propôs o valor global de  R$56.895,00 (cinqüenta e 
seis mil e oitocentos e noventa e cinco reais), pelo período de 10 (dez) anos, a ser pago na forma estabelecida no edital. Assim sendo, sugere 
ao Senhor Prefeito Municipal que analise o processo licitatório e homologue o parecer desta Comissão para após, querendo, adjudicar a 
concessão da sala de nº 11, com área de 23,13m²,  do Terminal Central Rodoviário que terá como “única” finalidade comercial a venda de pães 
e bolos para consumo domiciliar a licitante MARIANA JORGE DE CARVALHO STACKE.  O memorando de nº 188/2018 do Departamento de 
Patrimônio se posicionando favorável, assim como o oficio da licitante Mariana Jorge de Carvalho Stacke ficam fazendo parte integrante desta 
ATA, independentemente de transcrição.   Nada mais havendo a tratar, a 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. Sala 
de Licitações, (terça-feira) aos 06 dias do mês de novembro do ano de 2018. 
 

KARINA TRES ANTÔNIO DE OLIVEIRA OSMAR CORAL 

Presidente, em excercício Membro Membro Suplente 

 

Aviso de Inclusão de Item 
Governo Municipal de Criciúma 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 335/PMC/2018 

(Processo Administrativo n.º 541781) 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO leva ao conhecimento dos interessados que, no edital acima 
epigrafado, que tem como objeto a aquisição de mobiliários para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC., fica incluída a 
seguinte exigência no item 6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 1): 
 
6.1.6 - Declarar o prazo de garantia do móvel ofertado, o qual não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, sendo este considerado em caso de omissão; 
 
Mantêm-se inalteradas as demais condições do Edital e anexos. Feita a inclusão acima, ficam todos interessados notificados para os fins 
legais e de direito, na forma da Lei. O edital assim como a inclusão, poderão ser obtidos através do site www.criciuma.sc.gov.br.       
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 06 de novembro de 2018. 
 
NELI SEHNEM DOS SANTOS – PREGOEIRA (assinado no original) 
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Aviso de Exclusão de Exigencia 
Governo Municipal de Criciúma 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 334/PMC/2018 

(Processo Administrativo n.º 540896) 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO leva ao conhecimento dos interessados que, no edital 
acima epigrafado, que tem como objeto o Registro de preços de APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT para instalação no Centro 
de Processamento da Merenda Escolar e escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino do município de Criciúma /SC., é feita a 
exclusão de exigência: 
 
No item 7.1.6.Relativos à Qualificação Técnica: 
 
7.1.6.2.1. Comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional de nível superior 
legalmente habilitado, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo conselho profissional competente, comprovando a 
sua responsabilidade técnica na execução de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto desta Licitação. 
 
Mantêm-se inalteradas as demais condições do Edital e anexos. Feita a exclusão acima, ficam todos interessados notificados para os 
fins legais e de direito, na forma da Lei. O edital assim como a exclusão, poderão ser obtidos através do site www.criciuma.sc.gov.br.       
 
PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 06 de novembro de 2018. 
 
NELI SEHNEM DOS SANTOS – PREGOEIRA (assinado no original) 
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