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Extratos de Ata de Registro de Preços
Governo Municipal de Criciúma
Ata de Registro de Preços nº 065/PMC/2018 – 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº. 8.666/93.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 227/PMC/2018
Objeto: Registro de Preços de cimento CP IV, para aquisições futuras, para uso na fabrica de lajotas do município e em pequenos reparos das
escolas e prédios públicos do município de Criciúma/SC.
Fornecedores Registrados: 01 (Um).
Assinatura: 13/09/2018.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em compras.criciuma.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços nº 066/PMC/2018 – 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº. 8.666/93.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 268/PMC/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS
MOTOCICLETAS QUE COMPÕE À FROTA DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC.
Fornecedores Registrados: 01 (Um).
Assinatura: 13/09/2018.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em compras.criciuma.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços nº 082/PMC/2018 – 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº. 8.666/93.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 350/PMC/2018
Objeto: Registro de preços de execução por demanda, deserviços gráficos, para impressão a laser duplex, auto envelopado, de Slip da folha
de pagamento dos funcionários públicos municipais de Criciúma/SC.
Fornecedores Registrados: 01 (Um).
Assinatura: 07/12/2018.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em compras.criciuma.sc.gov.br
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Extratos de Ata de Registro de Preços
FMS – Fundo Municipal de Saúde
Ata de Registro de Preços nº 020/ FMS /2018 – 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº. 8.666/93.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 086/FMS/2018
Objeto: Registro de preços para elaboração de projetos complementares, sob demanda, para as obras de construção das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) de alguns bairros do município de Criciúma/SC.
Fornecedores Registrados: 01 (Um).
Assinatura: 14/12/2018
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em compras.criciuma.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços nº 021/ FMS /2018 – 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº. 8.666/93.
Modalidade: Pregão Presencial nº. 090/FMS/2018
Objeto: Registro de tiras reagentes para medição da glicemia e seringas para administração de insulina, para aquisições futuras, no
atendimento ao programa de alto monitoramento glicêmico da rede municipal de Saúde de Criciúma/SC.
Fornecedores Registrados: 3 (Três).
Assinatura: 14/12/2018
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em compras.criciuma.sc.gov.br

Avisos de Licitação
Governo Municipal de Criciúma
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/PMC/2019
OBJETO: Registro de preços de peças e serviços para aquisições futuras, na manutenção e retificação de bombas e bicos injetores para
motores a diesel da frota veicular do município de Criciúma/SC.
DATA DE ABERTURA: Dia 01 de abril de 2019 às 13h00min.
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, 11 de março de 2019.
KATIA M. SMIELEVSKI GOMES - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/PMC/2019
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção da rede elétrica dos prédios públicos do município e Rede Municipal de Educação
de Criciúma/SC.
DATA DE ABERTURA: Dia 01 de abril de 2019 às 15h00min.
EDITAL: completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município de
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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, 11 de março de 2019.
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Ata do Edital de Concorrência
Governo Municipal de Criciúma
ATA 03 - DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 023/PMC/2019
Processo Administrativo Nº. 549253
ATA DA REUNIÃO RESERVADA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA PARA MARCAR A DATA DE
ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS (SEGUNDA FASE) DAS LICITANTES HABILITADAS.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços necessários à realização das obras de terraplenagem, pavimentação com
revestimento em concreto asfáltico usinado à quente – CAUQ e obras complementares nas ruas Caetano Scremin e Luizinho Guollo,
localizadas no bairro Linha Anta - município de Criciúma-SC. (CONVENIO: Contrato de Repasse 845568/2017 – Ministério das
Cidades/Caixa Econômica Federal).
Às onze horas, do dia doze, do mês de março, do ano de dois mil e dezenove, 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 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 prosseguimento do
processo da Tomada de Preços Nº. 023/PMC/2019. Aberta a sessão pelo Presidente, Sr. GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO, o mesmo informou
a Comissão que tendo passado os prazos legais sem nenhuma interposição de recursos, permitindo assim a continuidade dos trabalhos referente
à segunda fase deste processo licitatório, ou seja, a abertura do envelope contendo a proposta de preços (envelope 02) das empresas
habilitadas: CONSTRUTORA NUNES LTDA; SETEP CONSTRUÇÕES S.A e BCL EMPRENDIMENTOS LTDA. Portando, desta forma o Presidente
determinou o dia 18/03/2019 (segunda-feira) às 08h30min – horário de Brasília - para abertura do envelope 02 – proposta de preços, com ou
sem a presença dos representantes legais das licitantes, na sala de licitações do município de Criciúma. As empresas serão comunicadas desta
decisão através da publicação desta ATA no Diário Oficial Eletrônico do Município de Criciúma. Nada mais havendo a tratar, encerrouse a sessão as 11h15min. e lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos integrantes da Comissão de Licitações. Sala de Licitações
(terça-feira), aos 12 dias do mês de março do ano de 2019.
GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO
Presidente

KARINA TRES
Secretária

ANTONIO DE OLIVEIRA
Membro

CONVOCAÇÃO
ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº. 023/PMC/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços necessários à realização das obras de terraplenagem, pavimentação com
revestimento em concreto asfáltico usinado à quente – CAUQ e obras complementares nas ruas Caetano Scremin e Luizinho Guollo,
localizadas no bairro Linha Anta - município de Criciúma-SC. (CONVENIO: Contrato de Repasse 845568/2017 – Ministério das
Cidades/Caixa Econômica Federal).
Prezados Licitantes: CONSTRUTORA NUNES LTDA;
SETEP CONSTRUÇÕES S.A e
BCL EMPRENDIMENTOS LTDA
Nos termos dos dispositivos contidos na Tomada de Preços Nº. 023/PMC/2019, comunicamos a realização da 4ª (quarta) sessão e
convocamos a participar dela os representantes das empresas elencadas acima, e terá por finalidade a abertura das propostas de
preços (envelope nº 02), em continuidade os trabalhos do processo administrativo Nº. 549253 correspondente ao Edital acima
epigrafado.
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A sessão de que trata a presente convocação será realizada às 08h30min do dia 18/03/2019 – horário de Brasília, 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 – SC.
GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO - Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Comunicados
FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma
COMUNICADO Nº 11/2019
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:
• 2 (dois) indivíduos arbóreos da espécie Syzygium cumini (jambolão), localizado no pátio externo da Unidade de Saúde, na esquina
da Rua josé Lucio Godinho com a Rua Abel Fernandes, bairro Vila Francesa .
Os indivíduos arbóreos a serem cortados são de espécies exóticas à flora regional e encontram-se frutificando em grandes
quantidades, de forma que os frutos apodrecem no local e causam mau cheiro nos arredores.
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, 01 de março de 2019.
Anequésselen Bitencourt Fortunato - Presidente FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma

COMUNICADO Nº 12/2019
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 a retirada de:
• 2 (dois) indivíduos arbóreos de espécie espécie Archontophoenix cunninghamiana (palmeira-real) que encontram-se no passeio
público, localizado na Rua Antônio Caciatori, bairro Mina do Mato.
O indivíduo arbóreo a ser cortado encontra-se em local onde estão sendo executadas obras públicas, instalação de drenagem pluviale
calçamento da via, e necessitam serem removidas para a continuidade das obras.
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, 06 de março de 2019.
Anequésselen Bitencourt Fortunato - Presidente FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma
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