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Editais de Convocação 
Governo Municipal de Criciúma 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2019 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
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 Simplificado n° 003/2018, homologado o resultado final pelo Decreto SG/nº 828/18 de 
25/07/2018, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Processo Seletivo para comparecer, a partir 
da data de publicação no Diário Eletrônico do Município, no horário das 8:00 às 17:00 horas, no Departamento de Apoio 
Administrativo da Secretaria Geral/Paço Municipal, sito à Rua Domênico Sônego 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.  
 

Cargo: Médico – ESF 
  Carga Horária: 40 horas semanais 

Classif. Nome do candidato 

18 JOANA LUIZA ZIMMER 

19 DEIVID JOAQUIM GUESSI 

 
PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS, 20 de fevereiro de 2019. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
ERM. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2019 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
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 Simplificado n° 003/2018, homologado o resultado final pelo Decreto SG/nº 828/18 de 
25/07/2018, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Processo Seletivo para comparecer, a partir 
da data de publicação no Diário Eletrônico do Município, no horário das 8:00 às 17:00 horas, no Departamento de Apoio 
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Administrativo da Secretaria Geral/Paço Municipal, sito à Rua Domênico Sônego 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.  
 

Cargo: Médico – ESF 
  Carga Horária: 40 horas semanais 

Classif. Nome do candidato 

19 DEIVID JOAQUIM GUESSI 

 
PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS, 20 de fevereiro de 2019. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
ERM. 

 

Extrato de Termo Aditivo ao Termo de Ajuste de Cessão 
Governo Municipal de Criciúma 
 
EXTRATO – ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Ajuste de Cessão nº 70.677 (registro da Caixa), registrado no Departamento 
de Apoio Administrativo, da Secretaria Geral sob o nº 25.188/2019. 
 
PARTÍCIPES: Município de Criciúma e de outro lado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. 
 
DO OBJETO: prorrogação da vigência do Termo firmado em 13/03/2014, ressalvada a retificação do prazo, que passa a ser de 625 
dias, de 13/03/2019 até 26/11/2020, de uso do imóvel localizado no Paço Municipal, para funcionamento do PA PM CRICIÚMA. 
 
DATA DA ASSINATURA:  23 de janeiro de 2019.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, e Flávia Suzana Diefenbach Bellini, pela Caixa. 

 

Avisos de Licitação 
Governo Municipal de Criciúma 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/PMC/2019 

OBJETO: Registro de preços de derivados de petróleo, para atendimento a Usina de Asfalto e aos setores de pavimentação, repavimentação 
e conservação de diversas ruas e logradouros públicos do município de Criciúma/SC. 
 
DATA DE ABERTURA: Dia 06 de março de 2019 às 10h00min. 
 
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 Domênico Sônego, 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, 21 de fevereiro de 2019. 
 
KATIA M. SMIELEVSKI GOMES - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/PMC/2019 

OBJETO: Registro de preços para a aquisição de sementes certificadas de pastagens de outono e inverno: Aveia Preta (Avena strigosa) e 
Azevém (Lolium multiflorum) para fornecimento subsidiado a agricultores e pecuaristas do município de Criciúma/SC, 
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DATA DE ABERTURA: Dia 08 de março de 2019 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 Domênico Sônego, 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, 21 de fevereiro de 2019. 
 
CELITO HEINZEN CARDOSO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  

 

Aviso de Licitação 
FMS – Fundo Municipal de Saúde 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/FMS/2019 

Processo Administrativo Nº. 551077 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração, sob demanda, de projetos arquitetônicos para construção 
e readequação de obras de Estabelecimento Assistencial de Saúde – EAS, no Município de Criciúma-SC.  

DATA DE ENTREGA: até 11 de março de 2019 às 09h45min  

DATA DE ABERTURA: dia 11 de março de 2019 às 10h00min  
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”, 21 de fevereiro de 2019. 
   
KÁTIA M. SMIELEVSKI GOMES - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA  (assinado no original) 

 

Comunicados  
FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 

COMUNICADO Nº 06/2019 

O governo do Município de Criciúma, através da FAMCRI – Fundação do Meio Ambiente de Criciúma torna público, nos termos da Lei 
Nº 2.582, datada de 17 de julho de 1991, que procederá ao corte de: 
 

•  Cinco espécimes de Archontophoenix cunninghamiana (palmeira-real, Família Arecaceae), localizados na Rua Matilde dos Santos 
Pedreira, em frente ao n° 401, bairro Vila Zuleima. 
 
Os indivíduos de Archontophoenix cunninghamiana, serão cortados, pois estão localizados logo abaixo da rede pública de energia 
elétrica e mesmo realizando a poda das palmeiras ainda estão em contato com os fios elétricos. 
 
As pessoas interessadas têm 10 (Dez) dias, a partir da informação publicada, para apresentarem recursos junto á Fundação do Meio 
Ambiente de Criciúma. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA, 20 de fevereiro de 2019. 
 
Anequésselen Bitencourt Fortunato - Presidente FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 
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COMUNICADO Nº 07/2019 

O governo do Município de Criciúma, através da FAMCRI – Fundação do Meio Ambiente de Criciúma torna público, nos termos da Lei 
Nº 2.582, datada de 17 de julho de 1991, que procederá ao corte de: 
 

• 1 (hum) espécime de Archontophoenix cunninghamiana (palmeira-real, Família Arecaceae) e 1 (hum) espécime de Pinus elliottii 

(pinus), Família Pinaceae), localizados na Rua Heitor Luiz Marques, esquina com a Avenida Catarinense, bairro Vila Zuleima. 
 
Os indivíduos, das especies  Archontophoenix cunninghamiana (palmeira-real) e Pinus elliottii (pinus), serão cortados, pois estão 
localizados no passeio público muito próximos as edificações do lote, muro e residência, que já estão sendo danificados. 
A espécie Pinus elliottii (pinus) está na lista de espécies exóticas invasoras da flora do Estado de Santa Catarina. 
 
As pessoas interessadas têm 10 (Dez) dias, a partir da informação publicada, para apresentarem recursos junto á Fundação do Meio 
Ambiente de Criciúma. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA, 20 de fevereiro de 2019. 
 
Anequésselen Bitencourt Fortunato - Presidente FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 

COMUNICADO Nº 08/2019 

O governo do Município de Criciúma, através da FAMCRI – Fundação do Meio Ambiente de Criciúma torna público, nos termos da Lei 
Nº 2.582, datada de 17 de julho de 1991, que procederá ao corte de: 
 

• 6 (seis) espécime de Eucalyptus sp. (eucalipto, Família Myrtaceae), localizados na Rua Álvaro Colombo, bairro Metropol. 
 
Os indivíduos da especie  Eucalyptus sp., serão cortados, pois estão localizados no passeio público muito próximos e causando danos 
ao muro da Escola Básica Silva Alvarenga, e outros espécimes apresentam altura muito elevada e uma possível queda pode afetar 
residências próximas. 
 
As pessoas interessadas têm 10 (Dez) dias, a partir da informação publicada, para apresentarem recursos junto á Fundação do Meio 
Ambiente de Criciúma. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA, 20 de fevereiro de 2019. 
 
Anequésselen Bitencourt Fortunato - Presidente FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 

 

Ata do Edital de Concorrência 
Governo Municipal de Criciúma 

ATA 07 - DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 362/PMC/2018 

Processo Administrativo Nº. 534297 
 
ATA DA REUNIÃO RESERVADA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS 
PROPONENTES VENCEDORAS.  
 
OBJETO: Outorga onerosa da concessão dos serviços públicos de exploração econômica e comercial de salas comerciais internas das 
Galerias dos Terminais Rodoviários: Central, Pinheirinho e Próspera, conforme Lei Municipal Nº. 7.070, de 24 de novembro de 2017. 
 
Às dez horas e trinta minutos, do dia vinte e um, do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezenove, 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/nº 637/18, de 04 de junho de 2018, para dar 
continuidade dos trabalhos do edital acima epigrafado. O Presidente da Comissão de Licitações, Sr. GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO, 
deu início à Sessão, informando que tendo passado os prazos legais de interposições de recursos, sem nenhuma manifestação por parte 
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das licitantes, permitindo assim a continuidade dos trabalhos. Portando desta forma, a Comissão por unanimidade, declarou vencedores 
os seguintes proponentes:  
 
a) EDUARDO TEIXEIRA DOS SANTOS que ofertou o valor de R$22.032,00 (vinte e dois mil e trinta e dois reais), para concessão da Sala 
02 da Galeria do Terminal Rodoviário do Pinheirinho, que terá como finalidade comercial (mix) “Assistência de celulares e venda de 
produtos relacionados a celular e eletrônicos”, a ser pago em 03 (três) parcelas mensais, iguais, fixas e irreajustáveis no valor de 
R$7.344,00.  
 
b) M.C.J. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA que ofertou o valor de R$52.790,00 (Cinquenta e dois mil e setecentos e noventa 
reais), para concessão da Sala 14 da Galeria do Terminal Rodoviário Central, que terá como finalidade comercial (mix) “Chaveiro”, a 
ser pago em 03 (três) parcelas mensais, iguais, fixas e irreajustáveis no valor de R$17.596,66.  
 
c) M.C.J. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA que ofertou o valor de R$49.990,00 (Quarenta e nove mil e novecentos e noventa 
reais), para concessão da Sala 19 da Galeria do Terminal Rodoviário Central, que terá como finalidade comercial (mix) “Escritório de 
Advocacia”, a ser pago em 03 (três) parcelas mensais, iguais, fixas e irreajustáveis no valor de R$16.663,33.  
 
d) EDILANIO TSCHOSECK BORBA que ofertou o valor de R$66.300,00 (Sessenta e seis mil e trezentos reais), 21A da Galeria do Terminal 
Rodoviário Central, Pinheirinho, que terá como finalidade comercial (mix) “Varejo de produtos para festas em geral”, a ser pago em 
03 (três) parcelas mensais, iguais, fixas e irreajustáveis no valor de R$22.100,00.  
 
A Comissão ressaltou que não receberam propostas para concessão as salas: 
 

LOCAL BEM ÁREA (m²) 

Pinheirinho Sala 1 31,37 

Pinheirinho Sala 9 22,95 

Próspera Sala 1 31,37 

Próspera Sala 2 22,95 

Próspera Sala 3 22,95 

Central Sala 17 20,93 

Central Sala 18 17,40 

 
Desta forma, sugere ao Senhor Prefeito Municipal que analise o processo licitatório e homologue o parecer desta Comissão para após, 
querendo, adjudicar as concessões das salas aos proponentes vencedores. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão às 10h50min. 
e lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos integrantes da Comissão Permanente de Licitações e servidor do Departamento de Patrimônio. 
Sala de Licitações (quinta-feira), aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2019.   
 

GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO KARINA TRES ANTONIO DE OLIVEIRA 

Presidente Secretária Membro 
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