
Cod. Mat.: 712587

Errata 
Na edição do Diário Oficial do dia 28/12/2020 da página 01 até a 
página 34, onde se lê DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.245, leia-se 
DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.425.
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O gOVeRnaDOR DO eStaDO De Santa CataRina, no uso 
de suas atribuições, resolve baixar os seguintes atos:

AtO nº 2182 / 2020
COLOCaR À DiSPOSiçÃO, da Prefeitura municipal de Palhoça, 
para exercer cargo em comissão, de acordo com o Decreto nº 
336/2019, conforme processo nº SCC 17435/2020, JULIO CeSAR 
mARCeLLINO JUNIOR, mat. n° 0352054-4-02, ocupante do cargo 
de ASSISteNte JURÍDICO, lotado na PGe, com ônus da remu-
neração e encargos patronais ressarcidos à origem, no período 
de 01/01/2021 a 31/12/2021.

AtO nº 2183 / 2020
COLOCaR À DiSPOSiçÃO, da SeA, de acordo com o Decreto 
nº 336/2019, conforme processo nº SeA 12156/2020, mARCIA 
ADRIANA ARAUJO, mat. n° 0399833-9-01, ocupante do cargo de 
ASSISteNte SOCIAL, lotada na SAP, com ônus para órgão de 
destino, no período de 21/12/2020 a 31/12/2022, fazendo cessar 
os efeitos do Ato nº 1465, publicado em 24/06/2019 que a colocou 
à disposição da SDS.

AtO nº 2184 / 2020
FaZeR CeSSaR, conforme processo n° ADR24 7833/2020, os 
efeitos do Ato n° 2065, publicado em 14/12/2020, que colocou à 
disposição da Prefeitura municipal de Canoinhas, OSmAR OLeSKO-
VICz, mat. n° 0211342-2-04, do cargo PROFeSSOR, lotado na 
SeD, a contar de 01/01/2021.

AtO nº 2185 / 2020
O gOVeRnaDOR DO eStaDO De Santa CataRina, no uso 
de suas atribuições, considerando a decisão exarada nos autos 
do Procedimento Comum Cível nº 0306656-66.2019.8.24.0008/
SC, da Comarca de blumenau, e conforme consta no processo n° 
SeA 12626/2020, resolve FAzeR CeSSAR a disposição para atuar 
na SSP/IGP, relativa ao servidor JOSÉ HeNRIQUe SCHWeDeR, 
mat. n° 0294785-4-01, ocupante do cargo de ANALIStA tÉCNICO 
em GeStÃO e PROmOçÃO De SAÚDe, competência médico, 
lotado na SeS, efetuada por intermédio do Ato n° 831, publicado 
em 27/03/2019.

AtO nº 2186 / 2020
PRORROgaR, de acordo com o Decreto nº 336/2019, conforme 
processo nº CGe 1211/2020, os efeitos do Ato nº 262, publicado 
em 06/02/2020, que colocou à disposição da CGe, LOIVA LUCIA 
HeRbeRt, mat. nº 0673765-0-01, ocupante do cargo PSICÓLOGO, 
lotada na FCee, com ônus para o órgão de destino, no período de 
01/01/2021 até 31/12/2022.

CaRLOS MOiSÉS Da SiLVa
governador do estado

DeCiO aUgUStO BaCeDO De VaRgaS
Secretário de estado da administração, designado

Cod. mat.: 712903

O gOVeRnaDOR DO eStaDO De Santa CataRina, no uso 
de suas atribuições, resolve baixar os seguintes atos:

AtO nº 2151/2020
O gOVeRnaDOR DO eStaDO De Santa CataRina, no uso 
de suas atribuições e conforme processo SIe 11388/2020, resolve:
 
tORnaR SeM eFeitO, a nomeação por concurso dos abaixo 
relacionados, efetuada por intermédio dos Atos especificados, para 
exercerem o cargo de provimento efetivo de eNGeNHeIRO, com 
lotação nos municípios discriminados, por não terem comparecido 
para tomar posse:
 
Ato nº 1227/2020, publicado em 10/08/2020
 
engenheiro (Civil) – lotação: Florianópolis

Classificação Inscrição Nome do Candidato

38 1940 ALeXANDRe SALANI
 
Ato nº 1550, publicado em 30/09/2020
 
engenheiro (Civil) – lotação: Chapecó

Classificação Inscrição Nome do Candidato

8 6047 eDUARDO HeNRIQUe VIeCILLI 
mARtINS De meLLO

 
  engenheiro (eletricista) – lotação: Florianópolis

Classificação Inscrição Nome do Candidato

8 2794 WILLYSttON Reme DANtAS 
FeRReIRA

10 3877 mARCO StAbILItO meSQUItA

nOMeaR POR COnCURSO, de acordo com os arts. 9º e 10 da Lei 
nº 6.745/85 e conforme a homologação do resultado do concurso 
público de ingresso referente ao edital nº 001/DeINFRA/2018, 
publicado em 27.11.18, efetuado por intermédio da Portaria nº 
082, publicada em 05.04.19, as pessoas abaixo relacionadas, para 
exercerem o cargo de provimento efetivo de eNGeNHeIRO, do 
Grupo Ocupacional ANS, nível 1, referência A, com lotação nos 
municípios discriminados, no âmbito da Secretaria da Infraestrutura 
e mobilidade - SIe, conforme art. 92, da LC nº 741/2019.
 
engenheiro (Civil) – lotação: Florianópolis

Classificação Inscrição Nome do Candidato

40 5281 mARIO GASPARettO
 
engenheiro (Civil) – lotação: Chapecó

Classificação Inscrição Nome do Candidato

9 4092 GLeISSON FeLIPe GeDIS
 
engenheiro (eletricista) – lotação: Florianópolis

Classificação Inscrição Nome do Candidato

11 1569 LeONARDO KLINGeNFUS 
meSQUItA

12 4605 ANDRe LUIS mACAGNAN

AtO nº 2153 / 2020
nOMeaR, de acordo com a Lei nº 10.073/96, alterada pelas Leis 
nº 11.196/99 e 12.502/02, e conforme consta no processo nº SSt 
1657/2020, as pessoas abaixo relacionadas, para comporem o 
Conselho estadual do Idoso - CeI/SC:
 
RePReSeNtANteS GOVeRNAmeNtAIS:
 
SeS
Suplente: VALDete DA SILVA SANtANA, em substituição a Carmen 
Lúcia da Rocha martins, a partir de 10/08/2020
 
RePReSeNtANteS NÃO-GOVeRNAmeNtAIS:
 
Conselho Regional de Serviço Social - CReSS 12ª Região SC
Suplente: DÉbORA RUVIARO, em substituição a Sabrina Fabiola 
Nobre, a partir de 01/10/2020

AtO nº 2165 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, con-
forme processo nº IPReV 6085/2020, FeRNANDO KLeIS, mat. 
nº 0650467-1-01, para responder pelo cargo de ASSeSSOR De 
COmUNICAçÃO, nível DGS - 2, do IPReV, em substituição à 
titular, mARIANA VIeIRA DO CARmO PANIz, mat. nº 0700139-
8-01, durante o usufruto de licença maternidade, no período de 
09/12/2020 a 07/04/2021.

AtO nº 2166 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº SAP 44582/2020, WAGNeR bAtIStA ISmAeL, mat. nº 
0387286-6-01, DIRetOR DA PeNIteNCIARIA SUL, para respon-
der, cumulativamente, pelo cargo de GeReNte DA ReGIÃO SUL, 
nível FG - 2, da SAP, em substituição à titular, JULIANA bORGeS 
meDeIROS, mat. nº 0386880-0-01, durante o usufruto de férias, 
no período de 15/01/2021 a 13/02/2021.

AtO nº 2167 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº SAP 53039/2020, CARLOS AUGUStO RIbeIRO, mat. 
nº 0254358-3-01, para responder pelo cargo de GeReNte De 
APOIO OPeRACIONAL, nível FG - 3, da Diretoria da Penitenciá-
ria de Curitibanos, da SAP, em substituição à titular, SUSANete 
PALHANO De LIz, mat. nº 0393312-1-01, durante o usufruto de 
férias, no período de 16/11/2020 a 15/12/2020.

AtO nº 2168 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº SAP 57663/2020, JeAN RICARDO CONCeIçÃO, mat. 
nº 0972498-2-01, para responder pelo cargo de DIRetOR DA PeNI-
teNCIÁRIA De SÃO PeDRO De ALC NtARA, nível FG - 2, da SAP, 
em substituição ao titular, KeLVYN DIeHL, mat. nº 0972520-2-01, 
durante o usufruto de férias, no período de 11/01/2021 a 09/02/2021.

AtO nº 2169 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº SAP 60635/2020, RUDI CLeU De OLIVeIRA tORmeN, 
mat. nº 0387457-5-01, para responder pelo cargo de GeReNte DO 
CeNtRO SOCIOeDUCAtIVO ReGIONAL De CHAPeCÓ, nível 
FG - 2, da SAP, em substituição ao titular, mAtHeUS RODRIGO 
DA CRUz, mat. nº 0376556-3-02, durante o usufruto de férias, no 
período de 04/01/2021 a 18/01/2021.
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AtO nº 2170 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº SAP 61833/2020, emeRSON NAtALIbIO RODRIGUeS, 
mat. nº 0350529-4-01, GeReNte De AtIVIDADeS LAbORAIS , 
para responder, cumulativamente, pelo cargo de DIRetOR DA 
PeNIteNCIÁRIA DA ReGIÃO De CURItIbANOS, nível FG - 2, da 
SAP, em substituição ao titular, JAIR ANtONIO FRANCA, mat. nº 
0654111-9-01, durante o usufruto de férias, no período de 18/01/2021 
a 06/02/2021.

AtO nº 2171 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº SAP 63462/2020, DANIeL POSSAmAI VIeIRA, mat. nº 
0963315-4-01, GeReNte De eXeCUçÕeS PeNAIS, para responder, 
cumulativamente, pelo cargo de DIRetOR DA PeNIteNCIÁRIA 
SUL, nível FG - 2, da SAP, em substituição ao titular, WAGNeR 
bAtIStA ISmAeL, mat. nº 0387286-6-01, durante o usufruto de 
férias, no período de 15/12/2020 a 13/01/2021.

AtO nº 2172 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº SAP 64082/2020, VALmIR FRANCISCO DA SILVA, 
mat. nº 0654027-9-01, DIRetOR DA PeNIteNCIARIA AGRÍCOLA 
De CHAPeCÓ, para responder, cumulativamente, pelo cargo de 
GeReNte DA ReGIÃO OeSte, nível FG - 2, da SAP, em subs-
tituição ao titular, ALeCSSANDRO zANI, mat. nº 0384112-0-01, 
durante o usufruto de férias, no período de 03/01/2021 a 01/02/2021.

AtO nº 2173 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº SAP 64814/2020, mARIANA tAGLIARI VeNDRUSCOLO, 
mat. nº 0972350-1-02, para responder pelo cargo de GeReNte De 
LICItAçÕeS e CONtRAtOS, nível FG - 2, da SAP, em substituição 
à titular, ROSmARI De OLIVeIRA, mat. nº 0352088-9-03, durante 
o usufruto de férias, no período de 04/01/2021 a 29/01/2021.

AtO nº 2174 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, con-
forme processo nº SeD 30682/2020, mARIA CRIStINA PINHO 
DOS ReIS, mat. nº 0312788-5-03, para responder pelo cargo de 
GeReNte De GeStÃO De PeSSOAS, nível DGS - 2, da SeD, em 
substituição ao titular, ROSSANO PAULO SCANDOLARA JUNIOR, 
mat. nº 0306554-5-04, durante o usufruto de férias, no período de 
04/01/2021 a 02/02/2021.

AtO nº 2175 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº SSP 5651/2020, ROmUALDO PIReS zYtKUeWISz 
JUNIOR, mat. nº 0927432-4-01, para responder pelo cargo de 
GeReNte De APOIO OPeRACIONAL, nível FG - 2, da SSP, em 
substituição à titular, RObeRtA bAIXO CHeRem, mat. nº 0322669-
7-01, durante o usufruto de férias, no período de 04/01/2021 a 
18/01/2021.

AtO nº 2176 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº SeA 12483/2020, GLÁUCIA CIPRIANI De JeSUS, 
mat. nº 0281885-0-02, ASSeSSOR tÉCNICO, para responder, 
cumulativamente, pelo cargo de DIRetOR De SAÚDe DO SeR-
VIDOR, nível DGe, da SeA, em substituição ao titular, FeRNANDO 
LUIz ALVeS, mat. nº 0914469-2-03, durante o usufruto de férias, 
no período de 04/01/2021 a 18/01/2021.

AtO nº 2177 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 38, da Lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº PGe 5671/2020, GIAN mARCO NeRCOLINI, mat. nº 
0281034-4-01, Corregedor-Geral, para responder, cumulativamente, 
pelo cargo de PROCURADOR-GeRAL ADJUNtO PARA ASSUNtOS 
ADmINIStRAtIVOS, nível DGe, da PGe, em substituição ao titular, 
mARCeLO meNDeS, mat. nº 0340550-8-01, durante o usufruto 
de férias, no período de 11/01/2021 a 21/01/2021.

AtO nº 2178 / 2020
O gOVeRnaDOR DO eStaDO De Santa CataRina, no uso 
de suas atribuições, conforme processo n° SSt 2633/2020, resolve 
baixar os seguintes atos, no âmbito da SDS:

* FaZeR CeSSaR, a designação de KARINA GONçALVeS eU-
zÉbIO, mat. nº 0981171-0-01, ASSeSSOR eSPeCIAL, para res-
ponder, cumulativamente, pelo cargo de DIRetOR De DIReItOS 
HUmANOS, nível DGS - 1, efetuada por intermédio do Ato n° 1895 
, publicado dia 26/11/2020.

* DeSignaR, de acordo com o art. 39, da Lei nº 6.745/85, FAbIA-
NA De SOUzA, mat. nº 952.472-0-01, Gerente de Políticas para 
mulheres e Direitos Humanos, para responder, cumulativamente, 
pelo cargo de DIRetOR De DIReItOS HUmANOS, nível DGS - 1, 
no período de 04/01/2021 a 23/01/2021.

* DeSignaR, de acordo com o art. 39, da Lei nº 6.745/85, KARINA 
GONçALVeS eUzÉbIO, mat. nº 0981171-0-01, ASSeSSOR eSPe-

CIAL, para responder, cumulativamente, pelo cargo de DIRetOR 
De DIReItOS HUmANOS, nível DGS - 1, a contar de 24/01/2020.

CaRLOS MOiSÉS Da SiLVa
governador do estado

DÉCiO aUgUStO BaCeDO De VaRgaS
Secretário de estado da administração, designado

Cod. mat.: 713293

extrato de Rescisão de termo de Compromisso do Programa 
“aDiMPLÊnCia geRaL - Pag”, da PROCURaDORia geRaL DO 
eStaDO/SC, referente ao convênio celebrado com a UniPLaC, 
conforme Decreto estadual nº 1.756, de 26.09.2013. estagiário: 
MatHeUS De SOUZa VaLiM; CPF: 105.541.359-65; tC 096/2019; 
Data da Rescisão: 23/12/2020.

Cod. mat.: 712541

extrato de Rescisão de termo de Compromisso do Programa 
“aDiMPLÊnCia geRaL - Pag”, da PROCURaDORia geRaL DO 
eStaDO/SC, referente ao convênio celebrado com a UniViLLe, 
conforme Decreto estadual nº 1.756, de 26.09.2013. estagiário: 
giLSOniR BianCHini; CPF: 083.448.219-32; tC 051/2020; Data 
da Rescisão: 31/08/2020.

Cod. mat.: 712542

eXtRatO De COnVÊniO
PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 2020tR001440. 
PROCeSSO SgP-e nº: SCC 18539/2020. COnCeDente: Defesa 
Civil de Santa Catarina/ Fundo estadual de Proteção e Defesa Civil. 
COnVenente: município de benedito Novo. OBJetO: Prorrogar 
a vigência do convênio original, até 31 de março de 2021. Data: 
Florianópolis, 23 de dezembro de 2020. aSSinatURa: Aldo baptista 
Neto, pela concedente e Jean michel Grundmann, pela convenente.

Cod. mat.: 712729

eXtRatO De COnVÊniO
COnVÊniO nº 2020tR001702. PROCeSSO SgP-e nº: FeSPORte 
2477/2020. COnCeDente: Defesa Civil de Santa Catarina/ Fundo 
estadual de Proteção e Defesa Civil. COnVenente: município 
de Garuva. OBJetO: Reconstrução dos ginásios evandro Nagel 
e Silvio miranda, Ginásio escola Vicente Vieira e escola municipal 
Guilherme bekendorf, infraestruturas públicas localizadas no mu-
nicípio de Garuva, o qual foi afetado por evento adverso natural 
no dia 30/06/2020, conforme Decreto n° 700, de 02 de julho de 
2020, c/c Decreto n° 718, de 10 de julho de 2020, que declaram 
situação anormal, caracterizada como estado de calamidade pú-
blica na região supramencionada, de acordo com a Proposta de 
trabalho. VaLOR: R$ 704.155,51 (setecentos e quatro mil, cento 
e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). DOtaçÃO 
ORçaMentáRia: Programa transferência 0735, subação 14718, 
fonte 0.1.00 natureza da despesa 44.40.42.02. VigÊnCia: A partir da 
data de publicação até 10 de agosto de 2021. Data: Florianópolis, 
28 de dezembro de 2020. aSSinatURa: Aldo baptista Neto, pela 
concedente e Rodrigo Adriany David, pela convenente. RP/SCC

Cod. mat.: 712764

PORtaRia n.º 0873/DetRan/aSJUR/2020, de 29/12/2020
O DePaRtaMentO eStaDUaL De tRÂnSitO De Santa 
CataRina, por sua Diretora, no uso de suas atribuições legais,
COnSiDeRanDO a publicação do Decreto 1.026/2020 que revogou 
o Decreto 128/2019;

ReSOLVe:
art. 1º - ReVOGAR a Portaria nº 161/DetRAN/ASUR/2019 e o 
edital de Chamamento Público nº 01/2019/DetRAN/SC.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUbLIQUe-Se, ReGIStRe-Se e CUmPRA-Se.
Sandra mara Pereira
Diretora estadual de trânsito

Cod. mat.: 712997

PORtaRia n.º 0778/DetRan/aSJUR/2020, de 20/10/2020
O DePaRtaMentO eStaDUaL De tRÂnSitO De Santa Ca-
taRina, autorizado por sua Diretora,
COnSiDeRanDO o requerimento formulado pela Joice Knabben, 
solicitando o descredenciamento para o DetRAN;
ReSOLVe:
art. 1º - DeSCReDenCiaR a empresa CeNtRO De FORmACAO 
De CONDUtOReS UNIVeRSAL RIO NeGRINHO, credencial nº 
597/19, do município de RIO NeGRINHO/SC.
art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLiQUe-Se e CUMPRa-Se.
Felipe Odara Rezende de aquino
Coordenador de Credenciamento

Cod. mat.: 712544

PORtaRia n.º 0866/DetRan/aSJUR/2020
O DePaRtaMentO  eStaDUaL  De  tRÂnSitO, por  sua Di-
retora, no uso de suas atribuições legais,
ReSOLVe:
art.  1º. Designar a Agente de Polícia Civil Ana Lúcia Pereira, 
matrícula n° 308.538-4 e a técnica em Atividades Administrati-
vas thaís Cristina Spohr zanchet, matrícula nº 0340298-3, como 
Coordenadoras do ReNACH para o estado de Santa Catarina.
art. 2º. esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria 
nº 0197/DetRAN/ASJUR/2019.
PUBLiQUe-Se, RegiStRe-Se e CUMPRa-Se.
Florianópolis, em 21de dezembrode 2020.
SanDRa MaRa PeReiRa
Diretora do DetRan-SC

Cod. mat.: 712545

eDItAL De NOtIFICAçÃO De INStAURAçÃO De PROCeSSO 
De SUSPeNSÃO DO DIReItO De DIRIGIR FAbIANO DOS SAN-
tOS SILVeIRA, Autoridade de trânsito da CIRetRAN de JARA-
GUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
nos artigos 256, III, e 265 da Lei 9503/97 (Código de trânsito 
brasileiro) c/c art. 23 da Resolução 723/2018 do CONtRAN, faz 
saber a: JULIANO bORbA, portador(a) da CNH nº 03340970501, 
CPF nº 05795267988, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 5969/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; KARINA DeNK, portador(a) da CNH nº 04520925764, CPF 
nº 03749782989, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 5970/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
eVeRALDO De CeSARO CAVALLeR, portador(a) da CNH nº 
02348985286, CPF nº 88994759972, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 5972/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ADeLAR ARDeNGHY, portador(a) da CNH nº 
05323318090, CPF nº 03733835921, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6041/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; SILVANIR ALNSeLmO DOS SANtOS, porta-
dor(a) da CNH nº 02470702967, CPF nº 02774420954, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 6042/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARIA NILzA De OLIVeIRA 
RODRIGUeS ALVeS, portador(a) da CNH nº 01688605622, CPF 
nº 71321098987, que tramita neste órgão de trânsito o proces-
so administrativo 6045/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mAXWeLL HeNRIQUe PeRSIKe, portador(a) da CNH nº 
06262780408, CPF nº 08523300902, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 9129/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; GILmAR RODRIGUeS, portador(a) da CNH nº 
03508594993, CPF nº 03671805960, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 12742/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; CARLOS CLAUDIR De CAStRO, portador(a) da 
CNH nº 05892495590, CPF nº 05560249904, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 12743/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; GILmAR SCHUtt, portador(a) da CNH nº 
02173963418, CPF nº 72156929904, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 12744/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ROmeU AUGUStINHO RODeN, portador(a) 
da CNH nº 03670449994, CPF nº 00642467951, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 12745/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; mARICLeR ALbINO mARCeLINO, 
portador(a) da CNH nº 03738394350, CPF nº 00969151969, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 12746/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALCIDeS HeeRDt JU-
NIOR, portador(a) da CNH nº 01845881612, CPF nº 00517570955, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
12747/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO 
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LOPeS ADRIANO, portador(a) da CNH nº 02561005806, CPF 
nº 04088942965, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 12748/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
eDUARDO JUNKeS, portador(a) da CNH nº 03214640562, CPF 
nº 04443023950, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 13274/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JOAO AmeRICO mADeIRA, portador(a) da CNH nº 02270309145, 
CPF nº 29871310978, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 13281/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JOSe eRONDI PeReIRA De mAttOS, portador(a) da CNH nº 
01796279671, CPF nº 00750386924, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 13283/2020 por infringência ao Art. 
261, II do Ctb; ADILSON FeRReIRA DA LUz, portador(a) da CNH 
nº 03225484682, CPF nº 04436585956, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 13294/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb. e, constando nos autos dos respectivos 
processos que os (as) condutores (as) se encontram em lugar 
incerto e não sabido, ficam, pelo presente edital, NOtIFICADOS 
para, até o dia 11/01/2021, APReSeNtAR DeFeSA eSCRItA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Rua martim Stahl, 270, 
Vila Nova - JARAGUA DO SUL/SC - CeP: 89259310. Para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do estado de Santa Catarina. JARAGUA DO SUL, 28 de 
dezembro de 2020. FAbIANO DOS SANtOS SILVeIRA, Autoridade 
de trânsito da CIRetRAN JARAGUÁ DO SUL.

Cod. Mat.: 712551

eDItAL De NOtIFICAçÃO De INStAURAçÃO De PROCeSSO 
De SUSPeNSÃO DO DIReItO De DIRIGIR RICARDO NeWtON 
CASAGRANDe, Autoridade de trânsito da CIRetRAN de CHA-
PeCÓ, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 256, III, e 265 da Lei 9503/97 (Código de trânsito brasilei-
ro) c/c art. 23 da Resolução 723/2018 do CONtRAN, faz saber a: 
eDUARDO SILVA DUARte, portador(a) da CNH nº 00224523564, 
CPF nº 61908860197, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6157/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; GeOVANe mANOeL DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
05658821711, CPF nº 03720069907, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6158/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; mARIO KAzUO SHINIKI, portador(a) da CNH 
nº 01613579534, CPF nº 06557864904, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6161/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; CLeOmAR De VARGAS, portador(a) da 
CNH nº 05465597473, CPF nº 08735678976, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6166/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIANO SIbURSKI, portador(a) 
da CNH nº 03766230791, CPF nº 01653259094, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6167/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeXANDRe HeNRIQUe DA 
SILVA, portador(a) da CNH nº 04230887797, CPF nº 05415714944, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6169/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARGeRI JU-
LIANI ARNt, portador(a) da CNH nº 02351668427, CPF nº 
01591443962, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6170/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
VALmOR ALVeS DA FONSeCA, portador(a) da CNH nº 03218480477, 
CPF nº 66522617900, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6172/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; LAUDemIR JOSe RIVA, portador(a) da CNH nº 04980414383, 
CPF nº 00948753919, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6173/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; NeLSON ANtONIO PIeROzAN, portador(a) da CNH nº 
03030057384, CPF nº 69094454904, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6178/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eVeRtON mARKeL beRNARDeS, portador(a) 
da CNH nº 05202128020, CPF nº 09111942908, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6179/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; SINVAL SALDANHA CARNeIRO, 
portador(a) da CNH nº 01447989193, CPF nº 62765795991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6181/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DeNIS DIONAtA bALDO, 
portador(a) da CNH nº 03887524549, CPF nº 06115751918, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6186/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CeLIO RObeRtO FRAN-
CeSCHI LeIte, portador(a) da CNH nº 05897524546, CPF nº 
07026947974, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6187/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
RICHARLeS VARNIeR CHIAReLOttO, portador(a) da CNH nº 
02821519862, CPF nº 00646742906, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6190/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; RONALDO mACHADO, portador(a) da CNH 
nº 04971570840, CPF nº 06638717944, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6191/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; eLIO tADeU RIbeIRO, portador(a) da CNH 
nº 05036759404, CPF nº 42289033987, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6194/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; LUIz DebAStIANI, portador(a) da CNH nº 
03252933411, CPF nº 42596769972, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6195/2020 por infringência ao 

Art. 261, II do Ctb; IzOLete ARAUJO, portador(a) da CNH nº 
01276732032, CPF nº 77075269020, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6197/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eSteVINHO LAVNICKI, portador(a) da CNH 
nº 03156534302, CPF nº 14996537000, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6200/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; JANDeRSON VeNANCIO PeReIRA, por-
tador(a) da CNH nº 06186584204, CPF nº 03268572065, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6201/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RODRIGO mAtHeUS DOS 
SANtOS, portador(a) da CNH nº 01970596070, CPF nº 03477368908, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6205/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLeIDIANe 
PAtRICIA SOAReS, portador(a) da CNH nº 03265870751, CPF 
nº 04835103947, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6210/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CAROLINe DALLA VALLe CeRezOLLI, portador(a) da CNH nº 
05100735407, CPF nº 07859691957, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6211/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ALDAIR POSSA, portador(a) da CNH nº 
00818127160, CPF nº 01603273930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6213/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JORGe LUIz ReCHe, portador(a) da CNH nº 
02595594754, CPF nº 42362288900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6214/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JORGe LUIz ReCHe, portador(a) da CNH nº 
02595594754, CPF nº 42362288900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6215/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LeDA DeLeVAttI tHOmAe, portador(a) da 
CNH nº 00855989902, CPF nº 79425178968, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6216/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; DIRCeU ANtONIO DOS SANtOS, 
portador(a) da CNH nº 04548791907, CPF nº 02876025914, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6219/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JULIANO LUIz De bAStOS, 
portador(a) da CNH nº 04589736770, CPF nº 08516585980, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6222/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADRIANO ANtONIO SCH-
NeIDeR, portador(a) da CNH nº 01013162440, CPF nº 58223509172, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6224/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IzOLeNe ALVeS, 
portador(a) da CNH nº 05027694697, CPF nº 04056428905, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6228/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO ANtONIO PICININ, 
portador(a) da CNH nº 01331370636, CPF nº 00727331957, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6229/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO GRISON, 
portador(a) da CNH nº 01903151634, CPF nº 92369014091, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6231/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLSON eVARIStO De 
SOUzA, portador(a) da CNH nº 01222994717, CPF nº 02104227933, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6233/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeL PAVAN, 
portador(a) da CNH nº 01105424376, CPF nº 03557143961, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6235/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDemAR DAL mAGRO, 
portador(a) da CNH nº 01759981951, CPF nº 82827648920, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6236/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReGINALDO ALVeS NUNeS, 
portador(a) da CNH nº 02975337496, CPF nº 04040857925, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6237/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GLAUbeR bURtet, por-
tador(a) da CNH nº 03231456711, CPF nº 03907219996, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6239/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VALDeCIR OtAVIO beRte, 
portador(a) da CNH nº 03290863382, CPF nº 50191063991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6240/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; HeNRIQUe DUA DA SILVA, 
portador(a) da CNH nº 04480519832, CPF nº 07804561903, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6242/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALINe WeRLANG, porta-
dor(a) da CNH nº 03813614594, CPF nº 06643872928, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6243/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIRCeU LUIz DReSCH, 
portador(a) da CNH nº 03327860320, CPF nº 62906291900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6244/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GILVANe meNeGUzzI, 
portador(a) da CNH nº 04383672335, CPF nº 06643863937, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6245/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALLAN FRANCISCO FUHR, 
portador(a) da CNH nº 01698741982, CPF nº 03778628941, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6246/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALDRIANO JUNIOR mILA-
NI, portador(a) da CNH nº 03221086254, CPF nº 03698689944, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6248/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO CARLOS 
tHOmAS JUNIOR, portador(a) da CNH nº 02130042687, CPF nº 
04404381956, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6250/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 

FAbIO JUNIOR De mAttOS, portador(a) da CNH nº 04276258470, 
CPF nº 05052121962, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6253/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; LOURRANY De CAStRO ALVeS, portador(a) da CNH nº 
05557910039, CPF nº 08967498942, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6254/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; DIRCeU ANtONIO DOS SANtOS, portador(a) 
da CNH nº 04548791907, CPF nº 02876025914, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6255/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; PAULO CeSAR DA SILVA, por-
tador(a) da CNH nº 02820541416, CPF nº 30501148949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6256/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARLISA APAReCIDA 
CINeLLI mOURA DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 02932939601, 
CPF nº 01504535901, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6262/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; SANDRA FeRReIRA De meLO, portador(a) da CNH nº 
00992101128, CPF nº 84495910906, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6264/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LALeSCA APAReCIDA CORReIA, portador(a) 
da CNH nº 06233791535, CPF nº 07477534909, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6265/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIANO CORDAzzO, portador(a) 
da CNH nº 04054091900, CPF nº 06091714961, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6267/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eLIzIANe VIeIRA, portador(a) 
da CNH nº 04563718118, CPF nº 05356527985, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6268/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eLeNICe FAtImA SOLIGO, 
portador(a) da CNH nº 02768477932, CPF nº 77103289972, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6269/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON DemetRIO PIANA, 
portador(a) da CNH nº 04119718382, CPF nº 56950748949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6270/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANGeLA mARA RODRIGUeS 
mOURA, portador(a) da CNH nº 04338868348, CPF nº 06586313902, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6271/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz CARLOS 
RODRIGUeS, portador(a) da CNH nº 03740988410, CPF nº 
76768317920, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6273/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALIVINO DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 00237328469, 
CPF nº 05586461072, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6274/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mARA ROSANe COStA mARIA, portador(a) da CNH nº 
01250282553, CPF nº 52554848068, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6275/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eLemAR bAUmbACH, portador(a) da CNH 
nº 01539333782, CPF nº 43096573972, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6277/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; zeLIA LUCIA GIeLDA mORAS, portador(a) 
da CNH nº 04628594278, CPF nº 02390199976, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6281/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mAURICIO ANtONIO KeIL, 
portador(a) da CNH nº 02511235120, CPF nº 03219006930, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6283/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PeDRO ANtONIO RUbbO, 
portador(a) da CNH nº 01953921284, CPF nº 75817420910, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6284/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FLAVIA CRIStINA mOtA, 
portador(a) da CNH nº 03978019034, CPF nº 06879968996, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6285/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ezeQUIeL ADRIANO DA 
SILVA, portador(a) da CNH nº 03299215814, CPF nº 03565231955, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6321/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANDRe VINICIUS 
mORAWSKI PORteLLA De LImA, portador(a) da CNH nº 05565614831, 
CPF nº 08994884980, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6322/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; DIOGO VALDAmeRI, portador(a) da CNH nº 02706345746, 
CPF nº 00562936904, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6323/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLAUDIO CezAR bISSOLOtI, portador(a) da CNH nº 
02820961961, CPF nº 58643826987, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6326/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; PeDRO FRANCISCO UCzAI, portador(a) da 
CNH nº 03103710115, CPF nº 47721855934, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6328/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ORLANDINHO DOS SANtOS SO-
DeR, portador(a) da CNH nº 04309389973, CPF nº 07621125900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6336/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ORLANDINHO 
DOS SANtOS SODeR, portador(a) da CNH nº 04309389973, CPF 
nº 07621125900, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6337/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
DOLCImAR LUIz mUNeROLI, portador(a) da CNH nº 00755777575, 
CPF nº 95092501987, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6338/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CARLOS eDUARDO FeRReIRA CAVALHeIRO, portador(a) 
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da CNH nº 05228831400, CPF nº 07972328935, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6339/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDIR De mOURA, portador(a) 
da CNH nº 00777664331, CPF nº 63306654949, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6340/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL bORGeS VIeIRA, por-
tador(a) da CNH nº 01210650016, CPF nº 01638733996, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6341/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VANDeRLeI SIemeR, por-
tador(a) da CNH nº 01550730444, CPF nº 01675698996, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6350/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; beLONIR ANtONIO SIL-
VANI, portador(a) da CNH nº 01270423815, CPF nº 50330608991, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6352/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeX KLeIN, 
portador(a) da CNH nº 01337611901, CPF nº 00598536973, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6353/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ROQUe eURI bORtOLI, 
portador(a) da CNH nº 03699880896, CPF nº 55019960900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6354/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAURICIO FOLLe, porta-
dor(a) da CNH nº 03739181788, CPF nº 00958075948, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6356/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DeLIVAR JOSe meNDeS, 
portador(a) da CNH nº 01916876402, CPF nº 38495511991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6361/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VALDeCIR CeLSO OLeJ-
NISKI, portador(a) da CNH nº 01041741681, CPF nº 74334263020, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6363/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JANAINA beDIN, 
portador(a) da CNH nº 03953829781, CPF nº 00844249904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6365/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDemIR JUNG, por-
tador(a) da CNH nº 01127050330, CPF nº 79908640968, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6369/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; bRUNO DOS SANtOS 
mORAeS, portador(a) da CNH nº 04885327288, CPF nº 06685215976, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6370/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO 
ANDRe FUSIeGeR, portador(a) da CNH nº 06256903652, CPF 
nº 09688915947, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6372/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NAIR meDeIROS RONCAGLIO, portador(a) da CNH nº 03052529105, 
CPF nº 01868886948, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6373/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLAUDIO FeRNANDeS De SOUzA, portador(a) da CNH nº 
00713338748, CPF nº 82246939968, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6374/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LOReNI DOS SANtOS CANteLe, portador(a) 
da CNH nº 05836982329, CPF nº 02049764995, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6375/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe eDIVALDO RODRIGUeS 
DA SILVA, portador(a) da CNH nº 05312382730, CPF nº 67830951934, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6378/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LIANDRO DAVID 
bISSOLOtI, portador(a) da CNH nº 01868038885, CPF nº 
72163909972, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6379/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
FeLIPe bALeN teSSARO, portador(a) da CNH nº 05148141522, 
CPF nº 07327701907, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6380/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; HARRI LANG, portador(a) da CNH nº 01410811024, CPF nº 
19407823091, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6381/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GILbeRtO OSeLAme, portador(a) da CNH nº 01561658516, CPF 
nº 81660588987, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6384/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
KIm ANDeRSON LAmmeL, portador(a) da CNH nº 03304743677, 
CPF nº 35265195874, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6387/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; DORILDe NOVeLO GRUNItzKI, portador(a) da CNH nº 
02914961516, CPF nº 86234820930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6391/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LeONARDO bAttIStON, portador(a) da CNH 
nº 05580781786, CPF nº 07963565997, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6397/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; SIDNeI bRANCO, portador(a) da CNH nº 
04024214835, CPF nº 06082476930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6398/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ROSANe bReGALDA, portador(a) da CNH nº 
04543136873, CPF nº 01083313002, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6401/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; VILSON De SOUzA, portador(a) da CNH nº 
00254450625, CPF nº 40566501015, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6406/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; CHARLeS FAGUNDeS, portador(a) da CNH 
nº 04037358185, CPF nº 01035512980, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6407/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; SCHeILA zeNI, portador(a) da CNH nº 

05002802103, CPF nº 08206530983, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6409/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ANDeRSON CORReA, portador(a) da CNH 
nº 03603163769, CPF nº 01160836035, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6414/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; SIUmARA FACIN, portador(a) da CNH nº 
05617549855, CPF nº 04889313982, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6415/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eDeNILSON De mORAIS, portador(a) da CNH 
nº 02026745205, CPF nº 03705797980, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6417/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; JORGe DISeGNA, portador(a) da CNH nº 
01894104845, CPF nº 58006630925, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6422/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JURACI De OLIVeIRA PADILHA, portador(a) 
da CNH nº 04943132198, CPF nº 02181095981, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6423/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LeONARDO DA COStA SIQUeI-
RA, portador(a) da CNH nº 03527620928, CPF nº 32143221843, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6424/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SeRGIO HeN-
RIQUe VALe GIOVANNettI, portador(a) da CNH nº 00355722929, 
CPF nº 65561937987, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6427/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; SeRGIO HeNRIQUe VALe GIOVANNettI, portador(a) da 
CNH nº 00355722929, CPF nº 65561937987, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6428/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; CRIStIANO CeSAR bRANDALeze, 
portador(a) da CNH nº 01545693722, CPF nº 03090214997, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6429/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAURICIO ANSOLIN, por-
tador(a) da CNH nº 04249781261, CPF nº 04936796930, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6430/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GUILHeRme ANtONIO 
VIeIRA, portador(a) da CNH nº 05061561441, CPF nº 07492719906, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6431/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCIDeS te-
RezINHA CeLLA WAGNeR, portador(a) da CNH nº 02194849495, 
CPF nº 34564900978, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6435/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JeAN FeLIPe bUeNO, portador(a) da CNH nº 04054985107, 
CPF nº 06672776923, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6437/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; SeRGIO HeNRIQUe mOURA, portador(a) da CNH nº 
03162143553, CPF nº 02154650910, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6438/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; SODRIANI APAReCIDA NeCKeL, portador(a) 
da CNH nº 03721832918, CPF nº 06506738910, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6442/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ALteRIO DANILO mARCON, 
portador(a) da CNH nº 02295570077, CPF nº 02153971934, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6447/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IVALDO bAbINSKI, porta-
dor(a) da CNH nº 01755808280, CPF nº 69288046968, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6448/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOeL PeReIRA DA SILVA, 
portador(a) da CNH nº 05408902169, CPF nº 09430532936, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6449/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADemAR JOSe GARbO, 
portador(a) da CNH nº 01696310170, CPF nº 66475449920, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6451/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JACIR DOS ANJOS, por-
tador(a) da CNH nº 02121070280, CPF nº 89298560982, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6452/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JORGe DISeGNA, porta-
dor(a) da CNH nº 01894104845, CPF nº 58006630925, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6454/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JORGe DISeGNA, portador(a) 
da CNH nº 01894104845, CPF nº 58006630925, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6455/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON OSVALDO FeLICIO, 
portador(a) da CNH nº 01700651436, CPF nº 04109064929, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6457/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLOISA CARDeAL DOS 
SANtOS, portador(a) da CNH nº 04083471808, CPF nº 96230380030, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6458/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOANItO Pet-
tRY, portador(a) da CNH nº 01259441402, CPF nº 69340749987, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6459/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IVANIR mACHRY, 
portador(a) da CNH nº 02806536446, CPF nº 04889192905, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6463/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tONIeL ALVeS FAbRICIO, 
portador(a) da CNH nº 04810163451, CPF nº 32855029830, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6465/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLeANDRO tOLDO, por-
tador(a) da CNH nº 04185637271, CPF nº 06623078959, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6467/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RObeSON LUIz GONCAL-

VeS, portador(a) da CNH nº 06329861578, CPF nº 09573863979, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6468/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO 
SPeRANDIO SILVA, portador(a) da CNH nº 04829097547, CPF 
nº 07394457907, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6470/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
VALDeCIR PINHeIRO, portador(a) da CNH nº 01365786440, CPF 
nº 02615432966, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6471/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JULIANA PASQUALI WUStRO, portador(a) da CNH nº 02916589905, 
CPF nº 00492186979, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6473/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eVeRSON tUSSI, portador(a) da CNH nº 01308927923, 
CPF nº 00672014904, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6477/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; LAUDImIR LUIz DA ROCHA, portador(a) da CNH nº 03553076933, 
CPF nº 92434665004, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6478/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RObeRtA ALeXANDRe eUGeNIO, portador(a) da CNH nº 
01804856110, CPF nº 04156168913, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6479/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JOSe tAGLIAN, portador(a) da CNH nº 
02306328027, CPF nº 06525989949, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6486/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; SIDNeI JOAO DALLA zeN, portador(a) da 
CNH nº 01696254660, CPF nº 02318125902, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6487/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; CIbeLI CUNICO, portador(a) da 
CNH nº 05500857158, CPF nº 07811508923, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6488/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; eNIO LUIz SbeGHeN, portador(a) 
da CNH nº 02928649645, CPF nº 18258549987, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6490/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; PAULO bARRetA, portador(a) 
da CNH nº 03601915323, CPF nº 98363883972, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6493/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeLA beLLeI SALVADOR, 
portador(a) da CNH nº 04478432282, CPF nº 59718293949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6495/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeL SIQUeIRA, por-
tador(a) da CNH nº 05640014309, CPF nº 09447044921, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6505/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JONeS LUIS tOmAzI, 
portador(a) da CNH nº 03360001280, CPF nº 05497242901, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6506/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; OLAVO SANtA CAtHARI-
NA, portador(a) da CNH nº 02486669509, CPF nº 49238671915, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6509/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JAIRO ANtONIO 
GLANeRt, portador(a) da CNH nº 01324063086, CPF nº 52578933987, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6510/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CASSIANO 
tHUmS De SOUzA, portador(a) da CNH nº 04389351434, CPF 
nº 02129883010, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6511/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JOAO CARLOS FIGUeIRO, portador(a) da CNH nº 01491343379, 
CPF nº 40049868934, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6516/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; VALDIR FeLDKIRCHeR, portador(a) da CNH nº 01965613002, 
CPF nº 67884270978, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6517/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mARIA APAReCIDA mORAeS, portador(a) da CNH nº 
01063020876, CPF nº 77762410910, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6518/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JeAN CARLOS LUCCAS, portador(a) da CNH 
nº 05996991322, CPF nº 08339211935, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6521/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; RICARDO COStA, portador(a) da CNH nº 
02663477612, CPF nº 46972250900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6524/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JONAtAN meSACASA, portador(a) da CNH 
nº 02181554864, CPF nº 85221031949, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6525/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; PAULO CeSAR DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 02820541416, CPF nº 30501148949, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6526/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; JAIme FeLIPe StUmPF, portador(a) 
da CNH nº 03527163683, CPF nº 47245000000, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6527/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; IDAIR DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 04195405230, CPF nº 05811960905, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6528/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; VANeSSA De OLIVeIRA SAbINO, 
portador(a) da CNH nº 05629433506, CPF nº 09389936900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6531/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO DeCImO mAL-
VeSSI, portador(a) da CNH nº 02018526677, CPF nº 46925775920, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6535/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mOACIR PAS-
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SARIN, portador(a) da CNH nº 01198173851, CPF nº 13685260049, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6538/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tHALeS SAmIR 
PIttOL mARtINI, portador(a) da CNH nº 04039984972, CPF nº 
06645115970, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6541/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ISAQUeU DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 04121363373, 
CPF nº 06055120941, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6542/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eLSI POLettI, portador(a) da CNH nº 02342541940, CPF 
nº 02419579909, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6543/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
DARLAN VeNUtO mACIeL, portador(a) da CNH nº 03332987045, 
CPF nº 05097971990, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6544/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eRNeStINA FAtImA DA CRUz, portador(a) da CNH nº 
06249982960, CPF nº 75304074904, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6545/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO bUteLLI, portador(a) da CNH nº 
05002772046, CPF nº 07398139942, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6547/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; RUbeN CARLOS LAUeRmANN, portador(a) 
da CNH nº 03290856524, CPF nº 56078030906, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6548/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; PeDRO VINICIUS PINHeIRO 
PeReIRA, portador(a) da CNH nº 04131234320, CPF nº 06281786971, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6553/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNItA mARIA 
eICH, portador(a) da CNH nº 00687895291, CPF nº 90493761934, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6558/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ODILA CAetA-
NO LOPeS, portador(a) da CNH nº 02419203543, CPF nº 43079849949, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6559/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SILVANO GAS-
PeRIN, portador(a) da CNH nº 02830774265, CPF nº 02501234952, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6561/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDIA LUCIA 
bAPtIStA, portador(a) da CNH nº 05605447175, CPF nº 04720613993, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6562/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CRIStIANe 
GIACHINI ARISA, portador(a) da CNH nº 03359157100, CPF nº 
03305315903, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6567/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
VOLmIR COtteRLI, portador(a) da CNH nº 04103980595, CPF 
nº 04299975901, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6568/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
SILVANO GASPeRIN, portador(a) da CNH nº 02830774265, CPF 
nº 02501234952, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6569/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
beLONIR ANtONIO SILVANI, portador(a) da CNH nº 01270423815, 
CPF nº 50330608991, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6572/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CHRIStIAN mIGUeL mOISYN, portador(a) da CNH nº 
05293351311, CPF nº 04348969930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6576/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eDeNILCe CASSANIGA, portador(a) da CNH 
nº 01626852446, CPF nº 84337702920, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6588/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; ODACIR SbRUzzI, portador(a) da CNH nº 
02689888917, CPF nº 65725611949, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6589/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eNIO VIeIRA, portador(a) da CNH nº 03779724484, 
CPF nº 37436503049, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6590/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RODRIGO DA COStA tORReS VILARINHO, portador(a) da 
CNH nº 03955114691, CPF nº 01621906388, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6591/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO FLOReS DOS SANtOS, 
portador(a) da CNH nº 03438674531, CPF nº 54990190963, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6598/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVANDRO PeLIzzA, por-
tador(a) da CNH nº 02576691332, CPF nº 03880306907, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6599/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VALmIR ANtONIO beCKeR, 
portador(a) da CNH nº 00333936566, CPF nº 19405006053, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6601/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeL FeRNANDeS 
CORDeIRO, portador(a) da CNH nº 03259913705, CPF nº 
05839435945, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6603/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
eDemAR SANAGIOttO, portador(a) da CNH nº 03022651329, 
CPF nº 25144910963, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6605/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; VALeRIA ALINe PROtAzIO PAz DA SILVA VIeIRA, portador(a) 
da CNH nº 05057025884, CPF nº 08503904942, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6606/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; CLeNI meNezeS PeReIRA, 
portador(a) da CNH nº 03356817000, CPF nº 01953934900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6607/2020 

por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARtHUR zANCHett, por-
tador(a) da CNH nº 06017293420, CPF nº 09248640958, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6608/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDA FLOReS SO-
AReS, portador(a) da CNH nº 04691743702, CPF nº 01927588022, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6609/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RICARDO tReN-
tIN, portador(a) da CNH nº 04858846165, CPF nº 08247728907, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6611/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VALDemAR 
GONCALVeS, portador(a) da CNH nº 04160768381, CPF nº 
93532156091, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6613/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NOemIA mOttA, portador(a) da CNH nº 03955870412, CPF nº 
34574808934, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6620/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JACKSON GONCALVeS ARAGAO, portador(a) da CNH nº 
05488048520, CPF nº 89545745215, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6621/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ANDRe DAVID bIFFI, portador(a) da CNH nº 
01679181353, CPF nº 00039397904, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6623/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JOSe JOAO mARtINS, portador(a) da CNH 
nº 01070787941, CPF nº 47195355934, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6624/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; PAULO HeNRIQUe FeRReIRA, portador(a) 
da CNH nº 04078404501, CPF nº 01093011963, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6627/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mARLON LUIz mORAteLLI, 
portador(a) da CNH nº 02907277696, CPF nº 94221391987, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6630/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SIDIANe mAKOSKI, por-
tador(a) da CNH nº 04937399515, CPF nº 05856443900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6631/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNAtO De ARAUJO, 
portador(a) da CNH nº 04829558101, CPF nº 00910221006, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6632/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; bRUNA CAUmO, portador(a) 
da CNH nº 05368793446, CPF nº 08751515903, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6633/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eVAIR DIAS, portador(a) da CNH 
nº 05490327889, CPF nº 09192630979, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6635/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS ANtONIO DOS SANtOS, por-
tador(a) da CNH nº 05473880603, CPF nº 02121671978, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6637/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLebeRSON SANtOS DA 
COStA, portador(a) da CNH nº 03730209405, CPF nº 00944479936, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6638/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PAULO JUNIOR 
beVILAQUA, portador(a) da CNH nº 05167161548, CPF nº 
03457730121, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6640/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
PeDRO tILLmANN, portador(a) da CNH nº 02846243753, CPF 
nº 50330896920, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6641/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
VICeNte FRANCISCO SOCOLOSKI, portador(a) da CNH nº 
03659681042, CPF nº 02774885914, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6643/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; NeDIR PeDRUzzI, portador(a) da CNH nº 
02373485670, CPF nº 74407317949, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6646/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; RObISON IVAN mOReIRA, portador(a) da 
CNH nº 00566192040, CPF nº 56838786087, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6650/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; RObeSON LUIz GONCALVeS, 
portador(a) da CNH nº 06329861578, CPF nº 09573863979, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6656/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JeANCARLOS PAStRe, 
portador(a) da CNH nº 04379476357, CPF nº 05535130958, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6658/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALtemIR LUIz DOS SAN-
tOS SILVA, portador(a) da CNH nº 01885251851, CPF nº 52827038072, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6659/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; NeObeRtO 
FeRReIRA VeLHO, portador(a) da CNH nº 03678049909, CPF nº 
05393335903, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6661/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IRNO 
SALCHeR, portador(a) da CNH nº 03260572865, CPF nº 37019350097, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6662/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADemIR JACOb 
SIReNA, portador(a) da CNH nº 03165187020, CPF nº 71688692991, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6664/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CARLOS DO-
mINSKI, portador(a) da CNH nº 02591130803, CPF nº 56574797004, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6668/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SebAStIAO 
PINtO CARDOSO, portador(a) da CNH nº 02326295140, CPF nº 
14156024920, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-

ministrativo 6669/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
bReNO mOLINett, portador(a) da CNH nº 01570957622, CPF 
nº 42362725987, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6670/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ADemIR JACOb SIReNA, portador(a) da CNH nº 03165187020, 
CPF nº 71688692991, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6673/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; PAtRICIA PADILHA DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
03830696730, CPF nº 06263254980, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6675/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; PAtRICIA PADILHA DOS SANtOS, portador(a) 
da CNH nº 03830696730, CPF nº 06263254980, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6676/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; NeLSON SIGNOR, portador(a) 
da CNH nº 03529967300, CPF nº 22015353968, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6677/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCImARA PALUDO, portador(a) 
da CNH nº 00994656349, CPF nº 03359911903, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6678/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; SILmAR ADRIANO GeRemIA, 
portador(a) da CNH nº 02692300137, CPF nº 83334270904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6679/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe bOFF, portador(a) 
da CNH nº 01738667401, CPF nº 47738081953, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6686/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; NeUDeS FALAbRettI, portador(a) 
da CNH nº 04207084478, CPF nº 06166633904, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6688/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIS FeRNANDO KAFeR, por-
tador(a) da CNH nº 04373698456, CPF nº 04690172951, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6690/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNeU JUNGeS, portador(a) 
da CNH nº 03048835309, CPF nº 01827603917, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6691/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; GUILHeRme bARP, portador(a) 
da CNH nº 06329861027, CPF nº 07603261937, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6692/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LIDIA KINGeRSKI, portador(a) 
da CNH nº 01067409141, CPF nº 71574093991, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6693/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; SeDINeY LUIz beLLeI, portador(a) 
da CNH nº 00713649030, CPF nº 71637168934, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6694/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; tALItA KARINe SOAReS, por-
tador(a) da CNH nº 05013152844, CPF nº 06119054936, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6696/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JONAtHAN RAmOS VIeI-
RA, portador(a) da CNH nº 04444547408, CPF nº 06158718955, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6699/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDemIR 
GUNtzeL, portador(a) da CNH nº 01561664465, CPF nº 81677413972, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6702/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALCeNIR ROQUe 
bAGGIO, portador(a) da CNH nº 00923683454, CPF nº 81174284900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6703/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tHIAGO RICAR-
DO COmPARIN, portador(a) da CNH nº 02864950910, CPF nº 
04648028902, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6704/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JOAO ALbeRtO GISI, portador(a) da CNH nº 00947551274, CPF 
nº 38674815987, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6708/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
KIm ANDeRSON LAmmeL, portador(a) da CNH nº 03304743677, 
CPF nº 35265195874, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6709/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; emeRSON PUttI ALmeIDA, portador(a) da CNH nº 
03251316010, CPF nº 04873859930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6710/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; FLAVIO GILIOLI CARLASSARA, portador(a) 
da CNH nº 01039032186, CPF nº 34574867949, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6711/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; IteLVINO ANtONIO bRIGHeN-
tI, portador(a) da CNH nº 02403730851, CPF nº 18280994904, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6713/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GUILHeRme 
GUStAVO mULLeR, portador(a) da CNH nº 05841811196, CPF 
nº 08237975979, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6715/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GeRALDO PeDRO WeRLANG, portador(a) da CNH nº 01124900835, 
CPF nº 40119661934, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6719/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; tIAGO RAmOS, portador(a) da CNH nº 05209709797, CPF 
nº 03892100993, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6721/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ORLANDINHO DOS SANtOS SODeR, portador(a) da CNH nº 
04309389973, CPF nº 07621125900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6727/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; PAtRICIA mARCHI, portador(a) da CNH nº 
05816906702, CPF nº 07034599963, que tramita neste órgão de 
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trânsito o processo administrativo 6728/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; mOACIR DANIeL, portador(a) da CNH nº 
03223632147, CPF nº 55897274053, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6730/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; tAtIANe De SOUzA e SILVA, portador(a) da 
CNH nº 04979441584, CPF nº 07506654911, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6731/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ODAIR JOSe LUNARDI beLLAVeR, 
portador(a) da CNH nº 06255342808, CPF nº 09055535940, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6735/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVANDRO FURLANettO, 
portador(a) da CNH nº 00973948636, CPF nº 02978206993, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6741/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLeDIA NIeLAND, porta-
dor(a) da CNH nº 00888529456, CPF nº 96425130997, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6743/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JARDeL LUIz HURtIG, 
portador(a) da CNH nº 02404053744, CPF nº 04433531901, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6752/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eRALDO PeRRARO ALA-
NO, portador(a) da CNH nº 03001411174, CPF nº 47402610900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6758/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz CeCCHet-
tI, portador(a) da CNH nº 02279301216, CPF nº 25774166953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6759/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JANICe JOSe-
FINA ROSA, portador(a) da CNH nº 00813652766, CPF nº 
92359060910, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6760/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
SALete GNOAttO, portador(a) da CNH nº 01676931604, CPF 
nº 42985250072, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6762/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALCIDeS LeNGeR, portador(a) da CNH nº 03726882540, CPF nº 
18262295900, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6766/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ROSeLI teODORO DOS SANtOS mILKIeVICz, portador(a) da 
CNH nº 05666696029, CPF nº 02246029937, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6768/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; JANete SteFFeNS, portador(a) 
da CNH nº 00870430353, CPF nº 93847360906, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6771/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO PAULO GARCIA, portador(a) 
da CNH nº 01649571083, CPF nº 46637508004, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6776/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; VALmIR ANtONIO DALCIN, 
portador(a) da CNH nº 01646926262, CPF nº 40056490925, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6777/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mILLeR VAz OLIVeR DeI-
QUeS, portador(a) da CNH nº 05246262501, CPF nº 38283513877, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6780/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDNILSON 
ANGeLO tAFFAReL, portador(a) da CNH nº 04238615429, CPF 
nº 06913078900, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6782/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
IVANA De SOUzA GOmeS PeReIRA, portador(a) da CNH nº 
05590605860, CPF nº 08873684769, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6786/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ANtONIO VOLmAR DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 03725546110, CPF nº 54695988020, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6790/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; VALDIR ALSemIRO LAmb, portador(a) 
da CNH nº 04700214348, CPF nº 42335426915, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6793/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIANe bONOmO, portador(a) 
da CNH nº 04244829703, CPF nº 05398572970, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6795/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIANe bONOmO, portador(a) 
da CNH nº 04244829703, CPF nº 05398572970, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6796/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; JULIO CeSAR GAbRIeL, porta-
dor(a) da CNH nº 05539576591, CPF nº 09401243948, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6800/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLIzANDRO beRtOttI, 
portador(a) da CNH nº 00756852722, CPF nº 00496688979, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6801/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAGNUN mULLeR, porta-
dor(a) da CNH nº 04050325572, CPF nº 06439676997, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6803/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DeLUAN ANDRe CANDA-
teN, portador(a) da CNH nº 05497848082, CPF nº 02076610065, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6804/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SIDNeI RAmOS, 
portador(a) da CNH nº 03829875463, CPF nº 04168120902, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6805/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LAURI LUCIA KRIeSeR, 
portador(a) da CNH nº 00871456705, CPF nº 86750062920, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6806/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tAtIANe APAReCIDA De 
OLIVeIRA, portador(a) da CNH nº 04583241647, CPF nº 07759934920, 

que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6808/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; OSVALDO OLI-
VeIRA De CAStRO, portador(a) da CNH nº 03445560302, CPF 
nº 74387758953, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6811/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LeNIR bARbISAN, portador(a) da CNH nº 02872199746, CPF nº 
81246110920, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6813/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JONAtAN ALVeS DOS ReIS, portador(a) da CNH nº 04966910794, 
CPF nº 07170169940, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6814/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; SILVIO De OLIVeIRA, portador(a) da CNH nº 05867608753, 
CPF nº 77792190978, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6817/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; tIAGO ALOYSIO LINK, portador(a) da CNH nº 03809923631, 
CPF nº 05385905992, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6820/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eNIO LUIz De bAStOS, portador(a) da CNH nº 03217540128, 
CPF nº 21994404949, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6822/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; teObALDO eGIDIO LAHR, portador(a) da CNH nº 02465657810, 
CPF nº 02774606977, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6826/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mAIKON RODRIGO GIARettON, portador(a) da CNH nº 
02479779885, CPF nº 04505528960, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6827/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO zANeLLA, portador(a) da CNH 
nº 03699823880, CPF nº 01106847024, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6829/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; SILVIO De OLIVeIRA, portador(a) da CNH 
nº 05867608753, CPF nº 77792190978, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6830/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; mOISeS CAmARGO, portador(a) da CNH 
nº 01167096607, CPF nº 34565280949, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6831/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO RODRIGUeS bORGeS, porta-
dor(a) da CNH nº 03319921961, CPF nº 01535303913, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6833/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GIbRAIR PACHeCO, por-
tador(a) da CNH nº 01499131628, CPF nº 69317674968, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6834/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VILSON OLIVO FUzINAt-
tO, portador(a) da CNH nº 01344324228, CPF nº 30751888087, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6835/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeXANDRA 
DA FONSeCA, portador(a) da CNH nº 04880902553, CPF nº 
07326833940, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6838/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
KeLVIN JUNIOR bARbOSA, portador(a) da CNH nº 05773327244, 
CPF nº 08901445913, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6839/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eVANDRO JUNIOR CeRVeIRA, portador(a) da CNH nº 
01738938556, CPF nº 00519818903, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6842/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; OSmAR ALCIDeS PeReIRA, portador(a) da 
CNH nº 00950691365, CPF nº 14671638991, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6843/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; LORIVAL SteIN, portador(a) da 
CNH nº 04208592716, CPF nº 69254974900, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6845/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; teObALDO ANtUNeS, portador(a) 
da CNH nº 02192255657, CPF nº 43093809991, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6846/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; VALteR ANtONIO CAVALLI, 
portador(a) da CNH nº 00715967389, CPF nº 29958105934, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6847/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO DAL CASteL, 
portador(a) da CNH nº 02835038960, CPF nº 03196369927, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6848/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe ANtONIO beLLe, 
portador(a) da CNH nº 02451334092, CPF nº 49213504934, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6849/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADeLIR ANtUNeS, porta-
dor(a) da CNH nº 04510469924, CPF nº 06148157977, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6851/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JeAN DIORGeS CORReA, 
portador(a) da CNH nº 05080920758, CPF nº 00726651907, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6854/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CACILDA WAGNeR, por-
tador(a) da CNH nº 03603163650, CPF nº 39169839034, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6857/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARI beRtO eSCObAR, 
portador(a) da CNH nº 01204206070, CPF nº 62097156991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6861/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz eDUARDO SeRPA, 
portador(a) da CNH nº 03867169816, CPF nº 05602148981, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6867/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeXANDRe RObeRtO 
FLACH, portador(a) da CNH nº 02793828230, CPF nº 03065822954, 

que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6868/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tIAGO ALOYSIO 
LINK, portador(a) da CNH nº 03809923631, CPF nº 05385905992, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6869/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LADAIR mARI-
NI, portador(a) da CNH nº 03756637700, CPF nº 03394304945, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6871/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNAN GON-
zAttO, portador(a) da CNH nº 03729542788, CPF nº 06067340909, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6872/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDIOmIRO 
DA SILVA, portador(a) da CNH nº 04714669133, CPF nº 04207105905, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6873/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON DOU-
GLAS SUtILI, portador(a) da CNH nº 06037685603, CPF nº 
09692206939, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6878/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIS 
mACHADO, portador(a) da CNH nº 02267838595, CPF nº 01639470905, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6880/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JACIR bORSOI, 
portador(a) da CNH nº 02102235279, CPF nº 59717300968, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6887/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; NeRI ROLIm, portador(a) 
da CNH nº 02999665540, CPF nº 39753565020, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6890/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mARIzettI mARIA mARtINS, 
portador(a) da CNH nº 03325453106, CPF nº 50963287915, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6892/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SImONe FAGUNDeS, por-
tador(a) da CNH nº 06359158918, CPF nº 09311197904, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6893/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO beRNARDeS, 
portador(a) da CNH nº 02217154985, CPF nº 02571006959, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6894/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FAtImA FeRRettI tOm-
bINI, portador(a) da CNH nº 01485198800, CPF nº 63518570072, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6896/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARLeI bettI, 
portador(a) da CNH nº 01201665797, CPF nº 02311972928, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6899/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON DA SILVA, por-
tador(a) da CNH nº 05875642710, CPF nº 09614760958, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6901/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO RODRIGUeS 
bORGeS, portador(a) da CNH nº 03319921961, CPF nº 01535303913, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6908/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; beLONIR AN-
tONIO SILVANI, portador(a) da CNH nº 01270423815, CPF nº 
50330608991, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6912/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
eVeRtON DA SILVA, portador(a) da CNH nº 05875642710, CPF 
nº 09614760958, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6917/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LUIS mACHADO, portador(a) da CNH nº 02267838595, CPF nº 
01639470905, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6918/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
SIDNeI JOSe CASAGRANDe, portador(a) da CNH nº 01722141537, 
CPF nº 81174888920, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6919/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; INDIAmARA bARP, portador(a) da CNH nº 05131439034, 
CPF nº 07895508903, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6924/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eDUARDO LUIS mARQUeS, portador(a) da CNH nº 
02742579260, CPF nº 94292507015, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6926/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; SARA CAmPOS SOAReS GRANDO, portador(a) 
da CNH nº 01391573807, CPF nº 01609434935, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6928/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; GeImeRSON bItteNCOURt, 
portador(a) da CNH nº 06031682350, CPF nº 09013930964, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6930/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIS mACHADO, portador(a) 
da CNH nº 02267838595, CPF nº 01639470905, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6931/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIS mACHADO, portador(a) da 
CNH nº 02267838595, CPF nº 01639470905, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6935/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ORAIDe FAtImA FeReNC, portador(a) 
da CNH nº 05167161430, CPF nº 03540086927, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6937/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; CeLIO RemOCRI, portador(a) 
da CNH nº 04788874983, CPF nº 29714770963, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6938/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCAS FeRNANDO KLIPP, 
portador(a) da CNH nº 05987282130, CPF nº 08652053960, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6943/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LORILDO  StOCK, porta-
dor(a) da CNH nº 04605073496, CPF nº 00428071074, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6949/2020 
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por infringência ao Art. 261, II do Ctb; KetHeRINe NARDI, por-
tador(a) da CNH nº 04948397362, CPF nº 08170700957, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6953/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IDIONeI NOVeLLO, porta-
dor(a) da CNH nº 04494988893, CPF nº 03067333152, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6955/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ORLANDINHO DOS SAN-
tOS SODeR, portador(a) da CNH nº 04309389973, CPF nº 
07621125900, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6957/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JUNIOR tICIANI, portador(a) da CNH nº 01927019400, CPF nº 
02539806902, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6958/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
VANDeRLeI LUIS VOGt, portador(a) da CNH nº 03838067054, 
CPF nº 02092526936, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6960/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLeDeR tISCHeR, portador(a) da CNH nº 02130601342, 
CPF nº 03346913970, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6963/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eVeRtON DA SILVA, portador(a) da CNH nº 05875642710, 
CPF nº 09614760958, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6965/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CeLIA ADeLAIDe DI DOmeNICO DemARCHI, portador(a) 
da CNH nº 06045656606, CPF nº 59480270900, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6976/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; JUCIVANe GUSAttI, portador(a) 
da CNH nº 06255340973, CPF nº 07232015950, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6979/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; beLONIR ANtONIO SILVANI, 
portador(a) da CNH nº 01270423815, CPF nº 50330608991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6980/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IDILIO meNIN, portador(a) 
da CNH nº 03313903092, CPF nº 35811684053, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6994/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ROSALINO teODORO, portador(a) 
da CNH nº 02952628442, CPF nº 62517546991, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6995/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mAICON eDIVAN ROHRbeCK, 
portador(a) da CNH nº 03331578707, CPF nº 05528032946, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6996/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAICON eDIVAN ROHR-
beCK, portador(a) da CNH nº 03331578707, CPF nº 05528032946, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6997/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; HUGO WeI-
zeNmANN, portador(a) da CNH nº 03333591395, CPF nº 34577750953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6999/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAICON JUNIOR 
mAFFISSONI, portador(a) da CNH nº 06255342359, CPF nº 
08869054942, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7004/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
FILIPe mARtINS WeRLANG, portador(a) da CNH nº 02033801619, 
CPF nº 00790806932, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7006/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ALAIDe mONteIRO tHOme, portador(a) da CNH nº 
00740815080, CPF nº 02190989990, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7012/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; DIeGO bIAzUS, portador(a) da CNH nº 
03858651152, CPF nº 01394715021, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7015/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; DARIO LINO GeNNARI FILHO, portador(a) 
da CNH nº 05007073362, CPF nº 33555016890, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7021/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON LUIz bALDISSeRA, 
portador(a) da CNH nº 01687654594, CPF nº 63587858004, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7026/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeSSANDRA VACARI, 
portador(a) da CNH nº 00913301004, CPF nº 99838303968, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7031/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DORILDe NOVeLO GRU-
NItzKI, portador(a) da CNH nº 02914961516, CPF nº 86234820930, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7036/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAIK RICK 
CARVALHO NUNeS, portador(a) da CNH nº 04176049200, CPF 
nº 04913594974, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7039/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LAURINDO bARAzettI, portador(a) da CNH nº 01106029690, 
CPF nº 39029670053, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7041/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eNIO POzzebON, portador(a) da CNH nº 02546463905, 
CPF nº 43090990920, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7042/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; HUGO JOSe De mORAeS, portador(a) da CNH nº 00933660944, 
CPF nº 29600146934, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7048/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; DAVI PINHeIRO, portador(a) da CNH nº 04638327000, CPF 
nº 06539425910, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7051/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
KIm ANDeRSON LAmmeL, portador(a) da CNH nº 03304743677, 
CPF nº 35265195874, que tramita neste órgão de trânsito o pro-

cesso administrativo 7052/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eDISON LUIz VIeIRA, portador(a) da CNH nº 01967610923, 
CPF nº 00427854997, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7062/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; FAbRICIO ALmINDO DA CUNHA, portador(a) da CNH nº 
01653601994, CPF nº 02083517954, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7064/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; mARCIO JOSe ALbA, portador(a) da CNH nº 
02176447715, CPF nº 82439966991, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7067/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; PAtRICIA RODRIGUeS DIONIzIO WOLSCHI-
CK, portador(a) da CNH nº 03797785602, CPF nº 04089016916, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7070/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VILSON OLIVO 
FUzINAttO, portador(a) da CNH nº 01344324228, CPF nº 
30751888087, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7072/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GILSON LUCAS bUGS, portador(a) da CNH nº 01292090802, 
CPF nº 90780710959, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7073/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eDUARDO teStON bONDAN, portador(a) da CNH nº 
04131559493, CPF nº 04397808961, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7079/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; GUStAVO RObeRtO mULLeR, portador(a) 
da CNH nº 05579688610, CPF nº 09224958907, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7081/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; RONALDO ANtONIO ROtt 
bOHReR, portador(a) da CNH nº 02607417500, CPF nº 53926099020, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7082/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADILSON RI-
beIRO, portador(a) da CNH nº 03594336010, CPF nº 04402237920, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7086/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PAtRICIA StAHL 
mARzAROttO, portador(a) da CNH nº 01119874940, CPF nº 
01793302928, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7087/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
RObeRtO PALOmbIt, portador(a) da CNH nº 03049123769, CPF 
nº 05380764967, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7090/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
KAtIA JOANA VeRDI, portador(a) da CNH nº 05251674102, CPF 
nº 01162484080, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7091/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NADIR ANtONIO teStA, portador(a) da CNH nº 01777873393, 
CPF nº 18208584991, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7093/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; PeDRO SeVeRIANO De ALmeIDA CAmPOS NettO, por-
tador(a) da CNH nº 03050202993, CPF nº 34578323900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7094/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDeR NOLL, portador(a) 
da CNH nº 05236896410, CPF nº 00338525963, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7096/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; CeLSO DA FONSeCA, portador(a) 
da CNH nº 01400501803, CPF nº 40037746987, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7097/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; SIDmAR POLLI, portador(a) da 
CNH nº 03668247775, CPF nº 00543766969, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7099/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO DONteL SIQUeIRA, 
portador(a) da CNH nº 01275684029, CPF nº 60663243904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7101/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GeSSI De VALLe PILONI, 
portador(a) da CNH nº 04141054365, CPF nº 03554772976, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7104/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS mACHADO De 
JeSUS, portador(a) da CNH nº 01394303669, CPF nº 01622379950, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7105/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ROmULO VItAL 
ALmeIDA, portador(a) da CNH nº 03640833719, CPF nº 04825715940, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7106/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO mI-
CHeL CORReA, portador(a) da CNH nº 01988281945, CPF nº 
02561361900, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7107/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ANtONIO bIeSSeK, portador(a) da CNH nº 02544565337, CPF 
nº 42547539934, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7113/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JULIANO mARtINS e SOUzA, portador(a) da CNH nº 03693680513, 
CPF nº 67060595015, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7114/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eRICA PReSteS, portador(a) da CNH nº 05850638875, 
CPF nº 07824811913, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7116/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLAUDINeI RObeRtO mAYOLO, portador(a) da CNH nº 
04889092690, CPF nº 04942900999, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7130/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; SAmANtA mezzOmO, portador(a) da CNH 
nº 01613605281, CPF nº 89253752904, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7132/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS ANtONIO CASSOL, portador(a) 

da CNH nº 06389505161, CPF nº 09914938930, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7134/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; tAINA bAtIStA NUNeS, portador(a) 
da CNH nº 06213127083, CPF nº 08489138923, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7137/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; IURHY LUHAN DALLA GASPA-
RINA, portador(a) da CNH nº 05472630430, CPF nº 08440078978, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7139/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRALDO 
AQUINO, portador(a) da CNH nº 03335414380, CPF nº 02443820939, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7140/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLebeRSON 
CAVANI teLeS, portador(a) da CNH nº 00374866901, CPF nº 
94748233087, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7147/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALICeU KANNeNbeRG, portador(a) da CNH nº 02550776219, 
CPF nº 16590724920, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7148/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; SeRGIO OSCAR RUFINO, portador(a) da CNH nº 00977528944, 
CPF nº 14005954871, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7152/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JOSmAeL FeRReIRA PORtO, portador(a) da CNH nº 
03571542430, CPF nº 04444954957, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7154/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eLIzAbete CObOS, portador(a) da CNH nº 
00833210457, CPF nº 02560714973, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7157/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; mARIA CeCILIA DAmO, portador(a) da CNH 
nº 00801245705, CPF nº 21932123920, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7158/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; ANDReSSA PRImON, portador(a) da CNH 
nº 06294842306, CPF nº 09258127900, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7162/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; ONeLCI FRANCISCO DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 01275650738, CPF nº 18263801915, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7165/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mARGARete PeReIRA, porta-
dor(a) da CNH nº 01029483231, CPF nº 02203577908, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7166/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ORIDeS SIQUeIRA, por-
tador(a) da CNH nº 03477572107, CPF nº 66475902934, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7167/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PeDRINHO DA SILVA, 
portador(a) da CNH nº 03869682049, CPF nº 64580385934, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7177/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS LUIz bAIeRLe, 
portador(a) da CNH nº 04117383340, CPF nº 04448684962, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7181/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARtINHO LUzA, porta-
dor(a) da CNH nº 02284061966, CPF nº 86380516972, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 7183/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO bONFANte 
COItO, portador(a) da CNH nº 05651118962, CPF nº 07478669964, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7184/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON DA 
SILVA, portador(a) da CNH nº 05875642710, CPF nº 09614760958, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7187/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOVINO ANtO-
NIO beLAttO, portador(a) da CNH nº 02695419106, CPF nº 
24025488000, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7188/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CLAUDIOmIRO DA SILVA, portador(a) da CNH nº 04714669133, 
CPF nº 04207105905, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7190/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLAUDIOmIRO DA SILVA, portador(a) da CNH nº 04714669133, 
CPF nº 04207105905, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7191/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLAUDIOmIRO DA SILVA, portador(a) da CNH nº 04714669133, 
CPF nº 04207105905, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7192/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADIR FeRNANDeS DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
04581909422, CPF nº 06586318963, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7194/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; GIAN LeONARDO SALDANHA, portador(a) 
da CNH nº 06200445129, CPF nº 09623364911, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7195/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LALINe mASCHIO, portador(a) 
da CNH nº 02843172089, CPF nº 70378061968, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7197/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ALISON ANDRe PRADe, porta-
dor(a) da CNH nº 05557876732, CPF nº 08087593960, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7198/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOVINO ANtONIO beLAt-
tO, portador(a) da CNH nº 02695419106, CPF nº 24025488000, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7199/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SILVIA FAtImA 
bIANCHI DA SILVA, portador(a) da CNH nº 02114927288, CPF nº 
03678353983, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7201/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
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emeRSON CANeI, portador(a) da CNH nº 00692882569, CPF nº 
94567816900, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7202/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GAbRIeLA LemeS PeReIRA, portador(a) da CNH nº 05143958008, 
CPF nº 08136834911, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7203/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eVeLISe mARIA GAbIAttI GOeS, portador(a) da CNH nº 
01237460650, CPF nº 02462331921, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7205/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ROSeLI ALVeS De QUADROS, portador(a) 
da CNH nº 04950478576, CPF nº 02946061906, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7209/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mAURO bORGeS De RAmOS, 
portador(a) da CNH nº 02040221344, CPF nº 01443778966, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7213/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAIR De ROS, portador(a) 
da CNH nº 05793404282, CPF nº 09129400937, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7216/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbRICIO FAbIAN, portador(a) 
da CNH nº 02768001992, CPF nº 00127341013, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7217/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; NILVO eNGLeR, portador(a) da 
CNH nº 02948076332, CPF nº 83156879991, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7219/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; WANDeRLeI tORReS, portador(a) 
da CNH nº 05711543502, CPF nº 09162513907, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7220/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 05875642710, CPF nº 09614760958, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7222/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; NeRI ANtONIO bRUStOLIN, 
portador(a) da CNH nº 00737995103, CPF nº 59478756915, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7223/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LURDeS SCHWAAb FIO-
RINI, portador(a) da CNH nº 03280491656, CPF nº 02841051986, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7226/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO ANtONIO 
mARtINS GULARte, portador(a) da CNH nº 02576700962, CPF 
nº 42521360910, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7228/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LOACIR RODRIGUeS DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
03419516500, CPF nº 04509394993, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7233/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; mAtHeUS mANteLLI CIbULSKI, portador(a) 
da CNH nº 06336054197, CPF nº 09571079944, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7235/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz VALDIR KeRSCHNeR, 
portador(a) da CNH nº 03594337910, CPF nº 05120338976, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7238/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mANOeL NAtAN bORGeS, 
portador(a) da CNH nº 04757767192, CPF nº 08444673919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7240/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARINA mACHADO De 
JeSUS, portador(a) da CNH nº 04213230297, CPF nº 04936162922, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7243/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCAS RODRI-
GO VOSS, portador(a) da CNH nº 04937398490, CPF nº 02072213088, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7246/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAYCON SO-
AReS RODRIGUeS, portador(a) da CNH nº 05290720007, CPF 
nº 08539768992, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7251/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
eDeNILCe CASSANIGA, portador(a) da CNH nº 01626852446, 
CPF nº 84337702920, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7254/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; GILmAR DA FONSeCA bUeNO, portador(a) da CNH nº 
01385151900, CPF nº 01535931990, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7255/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JULIANO PReSOttO, portador(a) da CNH nº 
03496837375, CPF nº 05288413940, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7258/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eDUARDO RUtH SCHmIDt, portador(a) da 
CNH nº 04818716893, CPF nº 08412976908, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7259/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; mARILAINe PIReS, portador(a) da 
CNH nº 05064137025, CPF nº 05076476965, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7261/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; RODRIGO De meLLO RODRIGUeS, 
portador(a) da CNH nº 04372987807, CPF nº 01030355916, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7263/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ItACIR DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 02978733500, CPF nº 67087558900, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7264/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ADRIeLI AGOStINI, portador(a) 
da CNH nº 03866253326, CPF nº 05766836988, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7266/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO zANCHett, portador(a) 
da CNH nº 03338948791, CPF nº 16251520000, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7268/2020 por in-

fringência ao Art. 261, II do Ctb; LIANe ANSOLIN, portador(a) da 
CNH nº 06110172022, CPF nº 02239447931, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7273/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; tAINA bAtIStA NUNeS, portador(a) 
da CNH nº 06213127083, CPF nº 08489138923, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7275/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; JULIO CeSAR FLORAO, porta-
dor(a) da CNH nº 04232996720, CPF nº 06779012912, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7276/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO SILVeIRA DOS 
SANtOS, portador(a) da CNH nº 03586235651, CPF nº 05077445940, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7278/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SILVANA CI-
GeRzA, portador(a) da CNH nº 00927385579, CPF nº 69298394934, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7280/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARIeL beRVIAN 
RORAttO, portador(a) da CNH nº 05073461908, CPF nº 08706371930, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7281/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CAROLINe 
PAINIm tONINI, portador(a) da CNH nº 01500055683, CPF nº 
03904609904, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7283/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
RODRIGO LeONeL De SOUzA, portador(a) da CNH nº 03165510506, 
CPF nº 04302148985, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7285/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ReNAtO DALbeRtO, portador(a) da CNH nº 03360146009, 
CPF nº 32774740894, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7286/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RUAN RUbeNS meNezeS De OLIVeIRA, portador(a) da 
CNH nº 05865684157, CPF nº 08212815935, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7288/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; IVAN FLOSS, portador(a) da CNH 
nº 04020219951, CPF nº 06329890927, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7296/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; eVANDRO OtOWICz, portador(a) da CNH 
nº 01531205401, CPF nº 00238035093, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7297/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; LUIz HeNRIQUe SteINeR FeRReIRA De 
CAStILHO, portador(a) da CNH nº 03140859545, CPF nº 04887362935, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7300/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL eDU-
ARDO VICARI, portador(a) da CNH nº 02331384503, CPF nº 
03895542946, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7301/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GAbRIeL DOmINGUeS De ARRUDA, portador(a) da CNH nº 
05585772708, CPF nº 06218577937, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7309/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; IReNO ANtONIO beRtICeLLI, portador(a) 
da CNH nº 02713845527, CPF nº 13991671972, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7311/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; RAVeL FeRNANDO FARIAS, 
portador(a) da CNH nº 02737234664, CPF nº 00788359924, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7314/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; NeUzA DOS SANtOS, 
portador(a) da CNH nº 06371501721, CPF nº 08165669923, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7315/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARIeL PAtRIK eRNettI, 
portador(a) da CNH nº 02592300390, CPF nº 00777233924, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7318/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JHOSeR JUNIOR SCALVI, 
portador(a) da CNH nº 04216653401, CPF nº 06538694950, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7327/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VANDeRLeI JOSe DA 
CRUz, portador(a) da CNH nº 03420652740, CPF nº 02236440995, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7329/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDeRSON beN-
DeR meLOttI, portador(a) da CNH nº 05122032495, CPF nº 
07574198950, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7334/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CeSAR zANINI, portador(a) da CNH nº 00764256086, CPF nº 
25799541987, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7468/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CLAUDOmIR bReIeR, portador(a) da CNH nº 03179939932, CPF 
nº 04253729959, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7469/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CLeONeI StRAIS, portador(a) da CNH nº 04510469608, CPF nº 
06763492936, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7471/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GUStAVO GAmbAttO, portador(a) da CNH nº 06013847618, CPF 
nº 04555067959, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7520/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
mAteUS SOAReS De SOUzA, portador(a) da CNH nº 05860205297, 
CPF nº 08534232962, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7521/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; VALCeLINO meNeGAttI, portador(a) da CNH nº 01404882501, 
CPF nº 39968960004, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7523/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; GUStAVO VIeRO GARCIA ReYeS, portador(a) da CNH nº 
03185284346, CPF nº 94956057920, que tramita neste órgão de 

trânsito o processo administrativo 7711/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; OSAIR ALVeS PeReIRA, portador(a) da CNH 
nº 03607638407, CPF nº 00589052942, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7713/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; ReGINALDO DOS SANtOS, portador(a) 
da CNH nº 00857246760, CPF nº 00582159997, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7714/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; GUStAVO VIeRO GARCIA ReYeS, 
portador(a) da CNH nº 03185284346, CPF nº 94956057920, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7716/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO ARI NASSINGeR, 
portador(a) da CNH nº 02986339537, CPF nº 49214128987, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7717/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIANO mACIeL mARtINS, 
portador(a) da CNH nº 01280218533, CPF nº 89952790015, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7750/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JUCImAR CLebeR OtOWICz, 
portador(a) da CNH nº 05463493145, CPF nº 05832567919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7751/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tIAGO KLeIN LAND, por-
tador(a) da CNH nº 06180258102, CPF nº 08194850983, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7763/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS PINHeIRO DA 
SILVA, portador(a) da CNH nº 03014669998, CPF nº 00847843939, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7767/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDIR mAR-
tINI, portador(a) da CNH nº 02626087832, CPF nº 68754370906, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7799/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIeGO POz-
SebON, portador(a) da CNH nº 03304529873, CPF nº 04948844950, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7800/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNAN LAN-
zARINI, portador(a) da CNH nº 06464032242, CPF nº 08084873962, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7801/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCIO AN-
tONIO HeRmeS, portador(a) da CNH nº 04504282350, CPF nº 
05063356907, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7857/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANA 
PAULA StURmeR, portador(a) da CNH nº 04812086087, CPF nº 
07887695961, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7858/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
VALeNCIO De CAmARGO, portador(a) da CNH nº 05055626276, 
CPF nº 00998582077, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7860/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JHONAtAN RODRIGO HOSS, portador(a) da CNH nº 
01807238771, CPF nº 00745584985, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7993/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; VANeSSA PeReIRA De bOItA, portador(a) 
da CNH nº 06312895334, CPF nº 09871034903, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7995/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LeONARDO bAttIStON, por-
tador(a) da CNH nº 05580781786, CPF nº 07963565997, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7997/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeONARDO FeLIPe mO-
zeR, portador(a) da CNH nº 06064718192, CPF nº 08017643942, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7999/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADAIR LUIz 
NIeDeRLe, portador(a) da CNH nº 04785526601, CPF nº 07391317969, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
8000/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SImONe be-
ReNICe JAbONSKI, portador(a) da CNH nº 04324827608, CPF 
nº 01076519989, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8002/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ANtONIO SARtORI, portador(a) da CNH nº 02766813958, CPF 
nº 42293502953, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8007/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALINe bACKeS, portador(a) da CNH nº 04546575071, CPF nº 
07404878926, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 8062/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; NOLI 
NeLSON LAVRAttI, portador(a) da CNH nº 02805629462, CPF 
nº 38438470963, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8066/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ItAmAR DeFAVeRI FORteS, portador(a) da CNH nº 02279040414, 
CPF nº 04687041914, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 8067/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADemIR CAmINI, portador(a) da CNH nº 01355157402, CPF 
nº 75319322968, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8068/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JHORDANN DOS SANtOS COStA, portador(a) da CNH nº 
05648034752, CPF nº 08747602910, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 8108/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JUAReS KRUCK, portador(a) da CNH nº 
06415165295, CPF nº 08887941939, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 8109/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JOAO INOCeNCIO DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 03621585491, CPF nº 01870798970, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 8110/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; RONALDO ADRIANO RAmOS, 
portador(a) da CNH nº 04988840300, CPF nº 07286213989, que 
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tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 8111/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe JAIR De ALmeIDA, 
portador(a) da CNH nº 02492417429, CPF nº 63076322915, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 8134/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO CARLOS me-
NezeS De OLIVeIRA, portador(a) da CNH nº 05019597206, CPF 
nº 06183505943, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8136/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CLAUDemIR RAmOS, portador(a) da CNH nº 02780686639, CPF 
nº 03316339906, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8139/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JHONAtAN RODRIGO HOSS, portador(a) da CNH nº 01807238771, 
CPF nº 00745584985, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 8174/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mARCO AUReLIO VOeLz, portador(a) da CNH nº 05095198124, 
CPF nº 08410670909, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 8175/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ARLINDO De LImA, portador(a) da CNH nº 01868028967, 
CPF nº 44679220082, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 8178/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ALISSON PeRONDI De LImA, portador(a) da CNH nº 
06213134166, CPF nº 09237680929, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 8179/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; CezAR De SOUzA GONCALVeS, portador(a) 
da CNH nº 03748530239, CPF nº 05977418914, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 8180/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ADemAR RODRIGUeS, portador(a) 
da CNH nº 02669519818, CPF nº 02332813985, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 9832/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; JURANDIR FRANCISCO FAe, 
portador(a) da CNH nº 01984037968, CPF nº 93659695068, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9833/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; AmILtON JOSe FIORINI, 
portador(a) da CNH nº 02423984408, CPF nº 59389516900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9834/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCAS LUIz PICOLOttO, 
portador(a) da CNH nº 04755236779, CPF nº 07707281977, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9836/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JORGe DeLLAtORRe, 
portador(a) da CNH nº 05792487094, CPF nº 07118491969, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9837/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe RICARDO De meLLO, 
portador(a) da CNH nº 02650116192, CPF nº 99861909087, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9838/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CHeIGSON CARLOS mAR-
tINI mAJOLO, portador(a) da CNH nº 05865817528, CPF nº 
01201984955, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 9839/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NILSON PeDRO DAL PIVA, portador(a) da CNH nº 03097809530, 
CPF nº 68303327968, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 9840/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ARAmIS VALANDRO, portador(a) da CNH nº 04134894010, 
CPF nº 06105747950, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 9841/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mARCeLINO DOS SANtOS CAVALHeIRO, portador(a) da 
CNH nº 00818302740, CPF nº 35934778072, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 9842/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ADRIANO ANDROANDI, portador(a) 
da CNH nº 02373485345, CPF nº 01772474959, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 9843/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; PeDRO DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 01483034948, CPF nº 38616750991, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 9845/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eDeRSON meNeGHINI, porta-
dor(a) da CNH nº 02132670968, CPF nº 04041629918, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9846/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCeLO LANG, portador(a) 
da CNH nº 06376039910, CPF nº 10654130922, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 9847/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; VLADemIR De SOUzA mACHA-
DO, portador(a) da CNH nº 01361489308, CPF nº 66968828049, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
9849/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCAS ANtO-
NIO VARGAS, portador(a) da CNH nº 05495202935, CPF nº 
07202620979, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10049/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALDeCIR mACHADO, portador(a) da CNH nº 05359076596, CPF 
nº 08864711929, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10050/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALINe FeNNeR StAFFeN, portador(a) da CNH nº 05952942856, 
CPF nº 06709491919, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10051/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; AIR PAULINO KILIAN, portador(a) da CNH nº 03750752078, 
CPF nº 89255011987, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10052/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; FeRNANDO bONFANte COItO, portador(a) da CNH nº 
05651118962, CPF nº 07478669964, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10054/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; DANIeL RODeNCO, portador(a) da CNH nº 

00480213717, CPF nº 70317186000, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10058/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ADRIANA SCHUCHt, portador(a) da CNH nº 
05405335143, CPF nº 03682410929, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10061/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; SINARA APAReCIDA ROmANI FLOReS, por-
tador(a) da CNH nº 04979465506, CPF nº 06204591908, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10062/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10066/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRSON FeRNANDO 
RIbeIRO, portador(a) da CNH nº 04969727704, CPF nº 08524605979, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10067/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARNO StROHeR, 
portador(a) da CNH nº 03802922151, CPF nº 57567859904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10069/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10074/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10075/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JeAN GAbRIeL De OLI-
VeIRA, portador(a) da CNH nº 05324445764, CPF nº 08618929921, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10076/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAteUS SO-
AReS De SOUzA, portador(a) da CNH nº 05860205297, CPF nº 
08534232962, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10078/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
eDSON LOPeS, portador(a) da CNH nº 03856458772, CPF nº 
06042160923, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10081/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
DANIeL LUIz beRNA, portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF 
nº 02119363919, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10082/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
IVONe GAmbAttO, portador(a) da CNH nº 02319079724, CPF 
nº 62129457991, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10085/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NeUtO NeCKeL, portador(a) da CNH nº 05147054198, CPF nº 
05701778983, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10086/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
DARCI DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 03100073700, CPF 
nº 72615516949, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10087/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALDeRIO KOHNLeIN, portador(a) da CNH nº 02121058383, CPF 
nº 02453360957, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10088/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
mAYSA CAmARGO mAGHRY, portador(a) da CNH nº 04110457137, 
CPF nº 07385370985, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10089/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLeItON WURzIUS, portador(a) da CNH nº 04519336300, 
CPF nº 06729192909, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10090/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JeAN CARLOS KRAmeR, portador(a) da CNH nº 03766358287, 
CPF nº 05756799990, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10091/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; IAm PeRIN, portador(a) da CNH nº 05909427748, CPF nº 
07207729901, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10092/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
AmIR AQUILeS SImONI, portador(a) da CNH nº 04548791123, 
CPF nº 07584421903, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10094/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; bRUNO DOS SANtOS mORAeS, portador(a) da CNH nº 
04885327288, CPF nº 06685215976, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10100/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JONeS COStANARO, portador(a) da CNH nº 
03557130503, CPF nº 04594914900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10103/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; DIONAtHAN JUNIOR NUNeS RODRIGUeS, 
portador(a) da CNH nº 06548824610, CPF nº 09564034922, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10120/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PAULINHO JUNIOR tAVA-
ReS, portador(a) da CNH nº 06130600204, CPF nº 04805809957, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10121/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAICON eDI-
VAN ROHRbeCK, portador(a) da CNH nº 03331578707, CPF nº 
05528032946, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10122/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
RICARDO FIGUeRO, portador(a) da CNH nº 06431942087, CPF 
nº 10468224971, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10125/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CLAODete VezARO DALLAStRA, portador(a) da CNH nº 
01204192338, CPF nº 89255062972, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10126/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; tARCISO FILIPINI, portador(a) da CNH nº 
05571578584, CPF nº 07529491954, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10127/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ROQUe beRNA, portador(a) da CNH nº 

03630257115, CPF nº 17795672000, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10131/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JUCIe DReHeR beRGHAHN, portador(a) da 
CNH nº 03602304201, CPF nº 04840987998, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10135/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; KAUe JUNIOR bUCHeLt, portador(a) 
da CNH nº 06417595421, CPF nº 09569555920, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10136/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; AmILtON JOSe FIORINI, por-
tador(a) da CNH nº 02423984408, CPF nº 59389516900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10137/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANDRe LANzARINI, por-
tador(a) da CNH nº 04957382359, CPF nº 05858811973, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10140/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; emeRSON CANeI, porta-
dor(a) da CNH nº 00692882569, CPF nº 94567816900, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10142/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RONALD mAtte, portador(a) 
da CNH nº 01904376815, CPF nº 89706935991, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10143/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAURI LUIz mARCON, porta-
dor(a) da CNH nº 01686173057, CPF nº 53334892972, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10145/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DALVAN SteFFeNS QUA-
DRA, portador(a) da CNH nº 05219300950, CPF nº 08484611930, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10147/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAYCON zI-
meRmON, portador(a) da CNH nº 04872723604, CPF nº 05386229974, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10150/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe ILDO 
bORGeS DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 02124844856, 
CPF nº 42699037087, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10157/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADemIR ROmANOSKI, portador(a) da CNH nº 05002800160, 
CPF nº 06846415939, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10159/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CRIStIANO JUNIOR DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
04988838648, CPF nº 08320228964, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10163/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; AQUILeS CHAVIeR DA ROSA, portador(a) da 
CNH nº 06099389362, CPF nº 09861361901, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10167/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ALANDReI bANASzeSKI, portador(a) 
da CNH nº 04544816372, CPF nº 06974442955, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10168/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; AQUILeS CHAVIeR DA ROSA, 
portador(a) da CNH nº 06099389362, CPF nº 09861361901, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10170/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADemIR ROmANOSKI, 
portador(a) da CNH nº 05002800160, CPF nº 06846415939, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10173/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10174/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10175/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10176/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DOmINGOS FIOReNtIN, 
portador(a) da CNH nº 04602805053, CPF nº 89590066968, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10177/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNAN ALISSON RIbeIRO, 
portador(a) da CNH nº 06365405806, CPF nº 09813784989, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10180/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO eDemAR KLeIN, 
portador(a) da CNH nº 05423735546, CPF nº 02750047919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10182/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ODIRLeI DOS SANtOS, 
portador(a) da CNH nº 03097629955, CPF nº 02373760916, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10185/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DARLeI FRANCeSCHINA 
CORDeIRO, portador(a) da CNH nº 06044583870, CPF nº 
08255811923, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10188/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
PAULO ROGeRIO DIAS De ARRUDA, portador(a) da CNH nº 
03331822886, CPF nº 02038014906, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10191/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; emeRSON bAtISteLI, portador(a) da CNH 
nº 01385000475, CPF nº 01954472986, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10197/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; emeRSON bAtISteLI, portador(a) da CNH 
nº 01385000475, CPF nº 01954472986, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10198/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; emeRSON bAtISteLI, portador(a) da CNH 
nº 01385000475, CPF nº 01954472986, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10199/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; ANDeRSON RACHID PeRON, portador(a) 
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da CNH nº 03556887571, CPF nº 03876153930, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10201/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAICO DOUGLAS OLIVeIRA 
COeLHO, portador(a) da CNH nº 05125742846, CPF nº 09154447984, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10206/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCeLO 
AUGUStO FURLAN DAVILA, portador(a) da CNH nº 06545277766, 
CPF nº 10459544977, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10207/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RUAN RUbeNS meNezeS De OLIVeIRA, portador(a) da 
CNH nº 05865684157, CPF nº 08212815935, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10208/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; AmAURI JOSe GeRemIA, portador(a) 
da CNH nº 01176953902, CPF nº 57992355920, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10209/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; RObeRtO KAtAFeStA, por-
tador(a) da CNH nº 04828259827, CPF nº 08154885999, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10210/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz FeRNANDO De JeSUS 
PICINI, portador(a) da CNH nº 05699408590, CPF nº 09382814965, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10211/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO DA 
CRUz, portador(a) da CNH nº 04274382167, CPF nº 07018216982, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10213/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAIKe DA 
SILVA, portador(a) da CNH nº 06514863551, CPF nº 09915479930, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10218/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS AN-
tUNeS De mORAIS, portador(a) da CNH nº 04032311440, CPF 
nº 63242842987, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10219/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
teRezINHA beLtRAme SCALVI, portador(a) da CNH nº 04665176621, 
CPF nº 70469083972, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10223/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eLIANe ROSA DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
03567411746, CPF nº 01054374929, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10224/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LUCAS ROSeNbACH, portador(a) da CNH nº 
06192575603, CPF nº 08421476912, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10225/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JeFeRSON GOmeS De mORAeS, portador(a) 
da CNH nº 04387245901, CPF nº 01077885008, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10231/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLeUJUmAR KUNRAtH, por-
tador(a) da CNH nº 03438682207, CPF nº 05577933943, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10232/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mICHeL GOmeS De OLI-
VeIRA, portador(a) da CNH nº 05753172860, CPF nº 06788305927, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10233/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DeNIS DIttA-
DI, portador(a) da CNH nº 03669265511, CPF nº 00953501957, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10236/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz CARLOS 
DA SILVA, portador(a) da CNH nº 05579689854, CPF nº 04825149901, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10237/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GILVAm CAR-
LOS PINHeIRO, portador(a) da CNH nº 03394951290, CPF nº 
02053372958, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10238/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
SeRGIO DOS SANtOS GONCALVeS, portador(a) da CNH nº 
05122042854, CPF nº 05564003993, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10239/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JULIANO DA SILVA, portador(a) da CNH nº 
05165302697, CPF nº 07373598978, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10240/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JONez DeLLA LIbeRA, portador(a) da CNH 
nº 03744480473, CPF nº 05969726958, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10241/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; GILmAR JOSe GIOVANONI, portador(a) 
da CNH nº 03031731970, CPF nº 55206964972, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10242/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARtA PUHL, portador(a) da 
CNH nº 04970083798, CPF nº 03425106902, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10244/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO mARCOS ALVeS, porta-
dor(a) da CNH nº 04232072888, CPF nº 04325053930, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10245/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLISeU bOItA, portador(a) 
da CNH nº 06897801295, CPF nº 11315188961, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10247/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAtHeUS HeNRIQUe SCHe-
ReR, portador(a) da CNH nº 05869047500, CPF nº 09750667905, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10248/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeLIPe NAIbO, 
portador(a) da CNH nº 05712390566, CPF nº 09224245943, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10249/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JeFFeRSON LUIz DOS 
SANtOS PACHeCO, portador(a) da CNH nº 06741977761, CPF 
nº 09558901954, que tramita neste órgão de trânsito o processo 

administrativo 10253/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
SCHAIANe CASSIA FALCAO, portador(a) da CNH nº 05278241591, 
CPF nº 08077664962, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10255/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mARCeLA SOttILI VALCAReNGHI, portador(a) da CNH nº 
06479863000, CPF nº 08066036906, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10257/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LUAN ANtONIO KILP, portador(a) da CNH nº 
06577726852, CPF nº 09448308973, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10259/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LUCIANO ROGeR ALVeS, portador(a) da CNH 
nº 06033554369, CPF nº 09600177988, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10260/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; JOAO CARLOS FAbONAttO, portador(a) 
da CNH nº 06322563709, CPF nº 06692105951, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10261/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLISeU ANGeLO FAVARO, 
portador(a) da CNH nº 05601717665, CPF nº 09336391984, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10264/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VINICIUS PeReIRA ReGI-
NAttO, portador(a) da CNH nº 02084244460, CPF nº 00480792003, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10266/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDemIR 
DOS SANtOS LUCAteLLI, portador(a) da CNH nº 04034225408, 
CPF nº 06313819969, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10267/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADemIR ANtONIO ORO, portador(a) da CNH nº 02290292576, 
CPF nº 43081029953, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10269/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADeNILSON RAmOS PAIDA, portador(a) da CNH nº 
04339993096, CPF nº 00878783997, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10270/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eDSON LUIz DOS SANtOS, portador(a) da 
CNH nº 01184184104, CPF nº 03581866927, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10271/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; LOUReNCO DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 01681920467, CPF nº 42233682904, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10272/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeL AReNHARt, portador(a) 
da CNH nº 05747154218, CPF nº 06727879974, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10273/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALDeCIR mACHADO, portador(a) 
da CNH nº 05359076596, CPF nº 08864711929, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10275/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCeLO AUGUStO KAU-
FmANN, portador(a) da CNH nº 06653995435, CPF nº 09722239910, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10276/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIONAtAN 
VICtOR PeLISSeR, portador(a) da CNH nº 02431892537, CPF 
nº 03010923970, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10278/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JOAO PAULO CARDOSO De CARVALHO, portador(a) da CNH 
nº 04875339628, CPF nº 08035777963, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10280/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; JARDeL mACHADO, portador(a) da CNH 
nº 03970138481, CPF nº 06280934977, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10281/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; GILSON LUQUINI, portador(a) da CNH nº 
05008534739, CPF nº 07771604986, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10282/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eRICLeS DANIeL DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 06642492281, CPF nº 08134334954, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10283/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; JeANDeRSON DALA LIbeRA, por-
tador(a) da CNH nº 02832016605, CPF nº 00801971918, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10285/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANILDO OLIVeIRA DOS 
SANtOS, portador(a) da CNH nº 01297976374, CPF nº 34711619968, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10287/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON LUIz 
DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 01184184104, CPF nº 
03581866927, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10290/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
mAtIAS SImON, portador(a) da CNH nº 03572363040, CPF nº 
05536726900, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10291/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GeLSemINO PReSteS, portador(a) da CNH nº 03610390901, 
CPF nº 04665936943, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10294/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ANDeRSON bAtIStA FAGUNDeS, portador(a) da CNH nº 
05307726870, CPF nº 09758403982, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10295/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ALDAmIR JORGe PIReS DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 03186546218, CPF nº 56328087934, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10296/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; JeSSe PIReS De mAtOS, 
portador(a) da CNH nº 00967328036, CPF nº 76292118991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10301/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeL LANG, portador(a) 

da CNH nº 05747178240, CPF nº 09671326900, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10302/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; GAbRIeL mAURICIO GObbI, 
portador(a) da CNH nº 05945441831, CPF nº 07525987912, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10303/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SILmAR KLOSINSKI, por-
tador(a) da CNH nº 03953750543, CPF nº 00768055067, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10305/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIeGO FeRNANDO ALVeS, 
portador(a) da CNH nº 02900335119, CPF nº 05151253930, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10306/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDIVAN SCHmItz, porta-
dor(a) da CNH nº 06128284157, CPF nº 08995152907, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10309/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CRIStIANO GONCALVeS 
DA ROSA, portador(a) da CNH nº 05841876708, CPF nº 07695676900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10310/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VAGNeR AN-
DReI CHIOSSI, portador(a) da CNH nº 06873136984, CPF nº 
09430026992, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10311/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NeLSON bAtIStA De OLIVeIRA, portador(a) da CNH nº 01300289460, 
CPF nº 71506390030, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10312/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADemIR OLIVeIRA DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
05247773360, CPF nº 03913280936, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10313/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eDIPO eDUARDO De mOURA GAVIAO, por-
tador(a) da CNH nº 03856981816, CPF nº 06597094905, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10314/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLeOmAR De OReL, 
portador(a) da CNH nº 04802000982, CPF nº 06933177955, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10318/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLOVIS HeNRIQUe RO-
DRIGeS CIVA, portador(a) da CNH nº 06786378262, CPF nº 
09364525957, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10319/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
tIAGO DA SILVA KemeRICH, portador(a) da CNH nº 06603804240, 
CPF nº 11026896967, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10321/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; OSmIR CARLOS DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
04805853787, CPF nº 06852835936, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10322/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; RAFAeL DOS SANtOS RIbeIRO, portador(a) 
da CNH nº 03986728723, CPF nº 05929260958, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10323/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; GIOVANI ANDRe StOLL, por-
tador(a) da CNH nº 06506284210, CPF nº 10920040926, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10324/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIOGLeS DetOFOL, por-
tador(a) da CNH nº 05025209597, CPF nº 08127518921, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10325/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCeLO DA SILVA VAR-
GAS, portador(a) da CNH nº 06245651202, CPF nº 09998576903, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10326/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GUIDO mUL-
LeR, portador(a) da CNH nº 01224687941, CPF nº 29709571915, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10327/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PAtRICIA VAR-
GAS, portador(a) da CNH nº 06444693017, CPF nº 06927074929, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10328/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeONARDO 
AUGUStO GIRARDeLLO, portador(a) da CNH nº 06220636973, 
CPF nº 08642162970, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10332/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RICARDO beLLeI, portador(a) da CNH nº 04624341009, 
CPF nº 07213177907, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10334/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; AUReLIO ANtUNeS, portador(a) da CNH nº 00953906246, 
CPF nº 45772401904, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10336/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RODRIGO mISURA, portador(a) da CNH nº 02009094749, 
CPF nº 03745356985, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10337/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JOAO CARLOS JUNIOR RIbeIRO PAz, portador(a) da CNH 
nº 06781685002, CPF nº 10565451944, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10338/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; LUIz CARLOS DA SILVA FeRReIRA, por-
tador(a) da CNH nº 05882281127, CPF nº 09690259989, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10339/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOeLSOm De mOURA 
SANtOS, portador(a) da CNH nº 02732995891, CPF nº 00656845910, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10344/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO JOSe 
beLLAVeR, portador(a) da CNH nº 01607709437, CPF nº 66512611934, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10352/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUAN CARLOS 
POmmeReNING, portador(a) da CNH nº 04665175163, CPF nº 
07979028996, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
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ministrativo 10357/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LUAN FeRReIRA DOS SANtOS CAStILHO, portador(a) da CNH 
nº 06352160325, CPF nº 10068544952, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10358/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; LUCAS ALVeS DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 06101079009, CPF nº 05380980902, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10360/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; GAbRIeL RUDI bOFF, portador(a) 
da CNH nº 06352160876, CPF nº 09855135946, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10361/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO LUIz LASKOSKI, 
portador(a) da CNH nº 05673686347, CPF nº 06120605940, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10365/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JUCImAR ALbANI, porta-
dor(a) da CNH nº 03270046505, CPF nº 04843822922, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10366/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO ANtONIO PIOVeSAN 
FeRNANDeS, portador(a) da CNH nº 06982757065, CPF nº 
10882369954, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10368/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JORGe SOteL, portador(a) da CNH nº 05559238189, CPF nº 
05852221937, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10369/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CASSIANO tHUmS De SOUzA, portador(a) da CNH nº 04389351434, 
CPF nº 02129883010, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10370/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JAIRO LOPeS, portador(a) da CNH nº 06145585597, CPF 
nº 05458945905, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10371/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CARLOS eDUARDO FeRReIRA CAVALHeIRO, portador(a) da 
CNH nº 05228831400, CPF nº 07972328935, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10372/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDINeI SCHmIDt, portador(a) 
da CNH nº 06499434980, CPF nº 09173731978, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10374/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; SeRGIO mAURICIO HACK, 
portador(a) da CNH nº 04020738315, CPF nº 06615671921, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10375/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CRIStIANO JOSe CAR-
DOSO, portador(a) da CNH nº 03331801473, CPF nº 00266555004, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10378/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeNCAR 
JUNIOR RezeNDe, portador(a) da CNH nº 03646385126, CPF 
nº 05919102926, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10379/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
mARCOS JUNIOR VIeIRA DA ROCHA, portador(a) da CNH nº 
05836983562, CPF nº 00989188930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10380/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; AIRtON ReNI LANGA DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 05314834592, CPF nº 07562072906, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10381/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIO GUARDA, portador(a) 
da CNH nº 04096815840, CPF nº 07544428966, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10384/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; bRUNO RAFFAeL FRAGOSSO, 
portador(a) da CNH nº 07047607436, CPF nº 06506718994, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10385/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RODRIGO mAtHIAS DA 
COStA, portador(a) da CNH nº 06522306306, CPF nº 05841646966, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10387/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO mARCOS 
DA SILVA FeRRAz, portador(a) da CNH nº 06676264648, CPF nº 
07214742926, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10389/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LUCINDA VILLANI DIeSeL, portador(a) da CNH nº 01034322909, 
CPF nº 78070589949, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10390/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; GILbeRtO POmPeRmAIeR, portador(a) da CNH nº 
00895552424, CPF nº 03275214900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10394/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ADemAR mARQUeS LeAL, portador(a) da 
CNH nº 04147251686, CPF nº 92359272934, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10444/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; VLADemIR De SOUzA mACHADO, 
portador(a) da CNH nº 01361489308, CPF nº 66968828049, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10445/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCIO mOURA FORteS, 
portador(a) da CNH nº 01602750048, CPF nº 00489854907, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10462/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; AmARILDO ALbeRtI, por-
tador(a) da CNH nº 02079482156, CPF nº 60575026987, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10466/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON DA SILVA, por-
tador(a) da CNH nº 05875642710, CPF nº 09614760958, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10469/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DARCI De ANDRADe, 
portador(a) da CNH nº 06417578312, CPF nº 49231383949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10470/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADRIANO tRINDADe, 

portador(a) da CNH nº 04109340869, CPF nº 04936155985, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10471/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SIDINeI FeRReIRA, por-
tador(a) da CNH nº 00794439892, CPF nº 02316081959, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10472/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; HeLIO RUbIm StUmm, 
portador(a) da CNH nº 01156411743, CPF nº 09920579904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10475/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLIzeU PeReIRA NUNeS, 
portador(a) da CNH nº 05537378674, CPF nº 09060854977, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10481/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON PRIebe, porta-
dor(a) da CNH nº 02095143621, CPF nº 03216704939, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10484/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PAULO CeSAR bALDIS-
SeRA, portador(a) da CNH nº 02907431972, CPF nº 21938210972, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10486/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIeGO OSCAR 
CeLLA, portador(a) da CNH nº 01201711711, CPF nº 00780895908, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10487/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS JOSe 
RAmOS, portador(a) da CNH nº 06296915303, CPF nº 09552441960, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10488/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON LUIz 
PINHeIRO, portador(a) da CNH nº 00862065755, CPF nº 02639466909, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10491/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON LUIz 
PINHeIRO, portador(a) da CNH nº 00862065755, CPF nº 02639466909, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10492/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNAtO LU-
CAS, portador(a) da CNH nº 04248662020, CPF nº 06730188901, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10493/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe LUIz 
CUNHA QUeVeDO, portador(a) da CNH nº 03437288659, CPF 
nº 40218554087, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10494/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GUILHeRme mARCON WeIS, portador(a) da CNH nº 05869017620, 
CPF nº 07325964919, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10495/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; GUILHeRme mARCON WeIS, portador(a) da CNH nº 
05869017620, CPF nº 07325964919, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10496/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; VANDeRLeI ADILIO mACHADO, portador(a) 
da CNH nº 01344041980, CPF nº 79908543920, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10498/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLIzeU PeReIRA NUNeS, 
portador(a) da CNH nº 05537378674, CPF nº 09060854977, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10506/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCeLO CALDeRAN, 
portador(a) da CNH nº 03712392330, CPF nº 04843662976, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10508/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSIeL SIQUeIRA, porta-
dor(a) da CNH nº 06165861470, CPF nº 10563137908, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10509/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO KOVALSKI, 
portador(a) da CNH nº 05277245516, CPF nº 08487828957, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10510/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDUARDO beCH, porta-
dor(a) da CNH nº 06145575128, CPF nº 07833738999, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10511/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JONAtHAN bARbISAN, 
portador(a) da CNH nº 05397613622, CPF nº 08447704939, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10512/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb. e, constando nos autos dos 
respectivos processos que os (as) condutores (as) se encontram 
em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente edital, NOtI-
FICADOS para, até o dia 11/01/2021, APReSeNtAR DeFeSA 
eSCRItA no órgão de registro de habilitação, situado na Rua Uru-
guai, 39 D, CeNtRO - CHAPeCO/SC - CeP: 89802500. Para ci-
ência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no 
Diário Oficial do estado de Santa Catarina. CHAPeCO, 28 de 
dezembro de 2020. RICARDO NeWtON CASAGRANDe, Autori-
dade de trânsito da CIRetRAN CHAPeCÓ.

Cod. mat.: 712660

eDItAL De NOtIFICAçÃO De INStAURAçÃO De PROCeSSO 
De SUSPeNSÃO DO DIReItO De DIRIGIR RICARDO NeWtON 
CASAGRANDe, Autoridade de trânsito da CIRetRAN de CHA-
PeCÓ, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 256, III, e 265 da Lei 9503/97 (Código de trânsito brasilei-
ro) c/c art. 23 da Resolução 723/2018 do CONtRAN, faz saber a: 
eDUARDO SILVA DUARte, portador(a) da CNH nº 00224523564, 
CPF nº 61908860197, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6157/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; GeOVANe mANOeL DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
05658821711, CPF nº 03720069907, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6158/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; mARIO KAzUO SHINIKI, portador(a) da CNH 
nº 01613579534, CPF nº 06557864904, que tramita neste órgão 

de trânsito o processo administrativo 6161/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; CLeOmAR De VARGAS, portador(a) da 
CNH nº 05465597473, CPF nº 08735678976, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6166/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIANO SIbURSKI, portador(a) 
da CNH nº 03766230791, CPF nº 01653259094, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6167/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeXANDRe HeNRIQUe DA 
SILVA, portador(a) da CNH nº 04230887797, CPF nº 05415714944, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6169/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARGeRI JU-
LIANI ARNt, portador(a) da CNH nº 02351668427, CPF nº 
01591443962, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6170/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
VALmOR ALVeS DA FONSeCA, portador(a) da CNH nº 03218480477, 
CPF nº 66522617900, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6172/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; LAUDemIR JOSe RIVA, portador(a) da CNH nº 04980414383, 
CPF nº 00948753919, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6173/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; NeLSON ANtONIO PIeROzAN, portador(a) da CNH nº 
03030057384, CPF nº 69094454904, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6178/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eVeRtON mARKeL beRNARDeS, portador(a) 
da CNH nº 05202128020, CPF nº 09111942908, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6179/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; SINVAL SALDANHA CARNeIRO, 
portador(a) da CNH nº 01447989193, CPF nº 62765795991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6181/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DeNIS DIONAtA bALDO, 
portador(a) da CNH nº 03887524549, CPF nº 06115751918, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6186/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CeLIO RObeRtO FRAN-
CeSCHI LeIte, portador(a) da CNH nº 05897524546, CPF nº 
07026947974, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6187/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
RICHARLeS VARNIeR CHIAReLOttO, portador(a) da CNH nº 
02821519862, CPF nº 00646742906, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6190/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; RONALDO mACHADO, portador(a) da CNH 
nº 04971570840, CPF nº 06638717944, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6191/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; eLIO tADeU RIbeIRO, portador(a) da CNH 
nº 05036759404, CPF nº 42289033987, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6194/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; LUIz DebAStIANI, portador(a) da CNH nº 
03252933411, CPF nº 42596769972, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6195/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; IzOLete ARAUJO, portador(a) da CNH nº 
01276732032, CPF nº 77075269020, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6197/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eSteVINHO LAVNICKI, portador(a) da CNH 
nº 03156534302, CPF nº 14996537000, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6200/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; JANDeRSON VeNANCIO PeReIRA, por-
tador(a) da CNH nº 06186584204, CPF nº 03268572065, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6201/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RODRIGO mAtHeUS DOS 
SANtOS, portador(a) da CNH nº 01970596070, CPF nº 03477368908, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6205/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLeIDIANe 
PAtRICIA SOAReS, portador(a) da CNH nº 03265870751, CPF 
nº 04835103947, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6210/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CAROLINe DALLA VALLe CeRezOLLI, portador(a) da CNH nº 
05100735407, CPF nº 07859691957, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6211/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ALDAIR POSSA, portador(a) da CNH nº 
00818127160, CPF nº 01603273930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6213/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JORGe LUIz ReCHe, portador(a) da CNH nº 
02595594754, CPF nº 42362288900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6214/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JORGe LUIz ReCHe, portador(a) da CNH nº 
02595594754, CPF nº 42362288900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6215/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LeDA DeLeVAttI tHOmAe, portador(a) da 
CNH nº 00855989902, CPF nº 79425178968, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6216/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; DIRCeU ANtONIO DOS SANtOS, 
portador(a) da CNH nº 04548791907, CPF nº 02876025914, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6219/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JULIANO LUIz De bAStOS, 
portador(a) da CNH nº 04589736770, CPF nº 08516585980, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6222/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADRIANO ANtONIO SCH-
NeIDeR, portador(a) da CNH nº 01013162440, CPF nº 58223509172, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6224/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IzOLeNe ALVeS, 
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portador(a) da CNH nº 05027694697, CPF nº 04056428905, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6228/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO ANtONIO PICININ, 
portador(a) da CNH nº 01331370636, CPF nº 00727331957, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6229/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO GRISON, 
portador(a) da CNH nº 01903151634, CPF nº 92369014091, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6231/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLSON eVARIStO De 
SOUzA, portador(a) da CNH nº 01222994717, CPF nº 02104227933, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6233/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeL PAVAN, 
portador(a) da CNH nº 01105424376, CPF nº 03557143961, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6235/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDemAR DAL mAGRO, 
portador(a) da CNH nº 01759981951, CPF nº 82827648920, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6236/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReGINALDO ALVeS NUNeS, 
portador(a) da CNH nº 02975337496, CPF nº 04040857925, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6237/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GLAUbeR bURtet, por-
tador(a) da CNH nº 03231456711, CPF nº 03907219996, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6239/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VALDeCIR OtAVIO beRte, 
portador(a) da CNH nº 03290863382, CPF nº 50191063991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6240/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; HeNRIQUe DUA DA SILVA, 
portador(a) da CNH nº 04480519832, CPF nº 07804561903, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6242/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALINe WeRLANG, porta-
dor(a) da CNH nº 03813614594, CPF nº 06643872928, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6243/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIRCeU LUIz DReSCH, 
portador(a) da CNH nº 03327860320, CPF nº 62906291900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6244/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GILVANe meNeGUzzI, 
portador(a) da CNH nº 04383672335, CPF nº 06643863937, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6245/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALLAN FRANCISCO FUHR, 
portador(a) da CNH nº 01698741982, CPF nº 03778628941, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6246/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALDRIANO JUNIOR mILA-
NI, portador(a) da CNH nº 03221086254, CPF nº 03698689944, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6248/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO CARLOS 
tHOmAS JUNIOR, portador(a) da CNH nº 02130042687, CPF nº 
04404381956, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6250/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
FAbIO JUNIOR De mAttOS, portador(a) da CNH nº 04276258470, 
CPF nº 05052121962, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6253/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; LOURRANY De CAStRO ALVeS, portador(a) da CNH nº 
05557910039, CPF nº 08967498942, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6254/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; DIRCeU ANtONIO DOS SANtOS, portador(a) 
da CNH nº 04548791907, CPF nº 02876025914, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6255/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; PAULO CeSAR DA SILVA, por-
tador(a) da CNH nº 02820541416, CPF nº 30501148949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6256/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARLISA APAReCIDA 
CINeLLI mOURA DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 02932939601, 
CPF nº 01504535901, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6262/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; SANDRA FeRReIRA De meLO, portador(a) da CNH nº 
00992101128, CPF nº 84495910906, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6264/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LALeSCA APAReCIDA CORReIA, portador(a) 
da CNH nº 06233791535, CPF nº 07477534909, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6265/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIANO CORDAzzO, portador(a) 
da CNH nº 04054091900, CPF nº 06091714961, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6267/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eLIzIANe VIeIRA, portador(a) 
da CNH nº 04563718118, CPF nº 05356527985, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6268/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eLeNICe FAtImA SOLIGO, 
portador(a) da CNH nº 02768477932, CPF nº 77103289972, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6269/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON DemetRIO PIANA, 
portador(a) da CNH nº 04119718382, CPF nº 56950748949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6270/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANGeLA mARA RODRIGUeS 
mOURA, portador(a) da CNH nº 04338868348, CPF nº 06586313902, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6271/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz CARLOS 
RODRIGUeS, portador(a) da CNH nº 03740988410, CPF nº 
76768317920, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6273/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 

ALIVINO DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 00237328469, 
CPF nº 05586461072, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6274/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mARA ROSANe COStA mARIA, portador(a) da CNH nº 
01250282553, CPF nº 52554848068, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6275/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eLemAR bAUmbACH, portador(a) da CNH 
nº 01539333782, CPF nº 43096573972, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6277/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; zeLIA LUCIA GIeLDA mORAS, portador(a) 
da CNH nº 04628594278, CPF nº 02390199976, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6281/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mAURICIO ANtONIO KeIL, 
portador(a) da CNH nº 02511235120, CPF nº 03219006930, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6283/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PeDRO ANtONIO RUbbO, 
portador(a) da CNH nº 01953921284, CPF nº 75817420910, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6284/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FLAVIA CRIStINA mOtA, 
portador(a) da CNH nº 03978019034, CPF nº 06879968996, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6285/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ezeQUIeL ADRIANO DA 
SILVA, portador(a) da CNH nº 03299215814, CPF nº 03565231955, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6321/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANDRe VINICIUS 
mORAWSKI PORteLLA De LImA, portador(a) da CNH nº 05565614831, 
CPF nº 08994884980, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6322/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; DIOGO VALDAmeRI, portador(a) da CNH nº 02706345746, 
CPF nº 00562936904, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6323/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLAUDIO CezAR bISSOLOtI, portador(a) da CNH nº 
02820961961, CPF nº 58643826987, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6326/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; PeDRO FRANCISCO UCzAI, portador(a) da 
CNH nº 03103710115, CPF nº 47721855934, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6328/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ORLANDINHO DOS SANtOS SO-
DeR, portador(a) da CNH nº 04309389973, CPF nº 07621125900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6336/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ORLANDINHO 
DOS SANtOS SODeR, portador(a) da CNH nº 04309389973, CPF 
nº 07621125900, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6337/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
DOLCImAR LUIz mUNeROLI, portador(a) da CNH nº 00755777575, 
CPF nº 95092501987, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6338/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CARLOS eDUARDO FeRReIRA CAVALHeIRO, portador(a) 
da CNH nº 05228831400, CPF nº 07972328935, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6339/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDIR De mOURA, portador(a) 
da CNH nº 00777664331, CPF nº 63306654949, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6340/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL bORGeS VIeIRA, por-
tador(a) da CNH nº 01210650016, CPF nº 01638733996, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6341/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VANDeRLeI SIemeR, por-
tador(a) da CNH nº 01550730444, CPF nº 01675698996, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6350/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; beLONIR ANtONIO SIL-
VANI, portador(a) da CNH nº 01270423815, CPF nº 50330608991, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6352/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeX KLeIN, 
portador(a) da CNH nº 01337611901, CPF nº 00598536973, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6353/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ROQUe eURI bORtOLI, 
portador(a) da CNH nº 03699880896, CPF nº 55019960900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6354/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAURICIO FOLLe, porta-
dor(a) da CNH nº 03739181788, CPF nº 00958075948, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6356/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DeLIVAR JOSe meNDeS, 
portador(a) da CNH nº 01916876402, CPF nº 38495511991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6361/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VALDeCIR CeLSO OLeJ-
NISKI, portador(a) da CNH nº 01041741681, CPF nº 74334263020, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6363/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JANAINA beDIN, 
portador(a) da CNH nº 03953829781, CPF nº 00844249904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6365/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDemIR JUNG, por-
tador(a) da CNH nº 01127050330, CPF nº 79908640968, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6369/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; bRUNO DOS SANtOS 
mORAeS, portador(a) da CNH nº 04885327288, CPF nº 06685215976, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6370/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO 
ANDRe FUSIeGeR, portador(a) da CNH nº 06256903652, CPF 
nº 09688915947, que tramita neste órgão de trânsito o processo 

administrativo 6372/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NAIR meDeIROS RONCAGLIO, portador(a) da CNH nº 03052529105, 
CPF nº 01868886948, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6373/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLAUDIO FeRNANDeS De SOUzA, portador(a) da CNH nº 
00713338748, CPF nº 82246939968, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6374/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LOReNI DOS SANtOS CANteLe, portador(a) 
da CNH nº 05836982329, CPF nº 02049764995, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6375/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe eDIVALDO RODRIGUeS 
DA SILVA, portador(a) da CNH nº 05312382730, CPF nº 67830951934, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6378/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LIANDRO DAVID 
bISSOLOtI, portador(a) da CNH nº 01868038885, CPF nº 
72163909972, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6379/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
FeLIPe bALeN teSSARO, portador(a) da CNH nº 05148141522, 
CPF nº 07327701907, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6380/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; HARRI LANG, portador(a) da CNH nº 01410811024, CPF nº 
19407823091, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6381/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GILbeRtO OSeLAme, portador(a) da CNH nº 01561658516, CPF 
nº 81660588987, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6384/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
KIm ANDeRSON LAmmeL, portador(a) da CNH nº 03304743677, 
CPF nº 35265195874, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6387/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; DORILDe NOVeLO GRUNItzKI, portador(a) da CNH nº 
02914961516, CPF nº 86234820930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6391/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LeONARDO bAttIStON, portador(a) da CNH 
nº 05580781786, CPF nº 07963565997, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6397/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; SIDNeI bRANCO, portador(a) da CNH nº 
04024214835, CPF nº 06082476930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6398/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ROSANe bReGALDA, portador(a) da CNH nº 
04543136873, CPF nº 01083313002, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6401/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; VILSON De SOUzA, portador(a) da CNH nº 
00254450625, CPF nº 40566501015, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6406/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; CHARLeS FAGUNDeS, portador(a) da CNH 
nº 04037358185, CPF nº 01035512980, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6407/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; SCHeILA zeNI, portador(a) da CNH nº 
05002802103, CPF nº 08206530983, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6409/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ANDeRSON CORReA, portador(a) da CNH 
nº 03603163769, CPF nº 01160836035, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6414/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; SIUmARA FACIN, portador(a) da CNH nº 
05617549855, CPF nº 04889313982, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6415/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eDeNILSON De mORAIS, portador(a) da CNH 
nº 02026745205, CPF nº 03705797980, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6417/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; JORGe DISeGNA, portador(a) da CNH nº 
01894104845, CPF nº 58006630925, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6422/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JURACI De OLIVeIRA PADILHA, portador(a) 
da CNH nº 04943132198, CPF nº 02181095981, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6423/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LeONARDO DA COStA SIQUeI-
RA, portador(a) da CNH nº 03527620928, CPF nº 32143221843, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6424/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SeRGIO HeN-
RIQUe VALe GIOVANNettI, portador(a) da CNH nº 00355722929, 
CPF nº 65561937987, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6427/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; SeRGIO HeNRIQUe VALe GIOVANNettI, portador(a) da 
CNH nº 00355722929, CPF nº 65561937987, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6428/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; CRIStIANO CeSAR bRANDALeze, 
portador(a) da CNH nº 01545693722, CPF nº 03090214997, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6429/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAURICIO ANSOLIN, por-
tador(a) da CNH nº 04249781261, CPF nº 04936796930, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6430/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GUILHeRme ANtONIO 
VIeIRA, portador(a) da CNH nº 05061561441, CPF nº 07492719906, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6431/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCIDeS te-
RezINHA CeLLA WAGNeR, portador(a) da CNH nº 02194849495, 
CPF nº 34564900978, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6435/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JeAN FeLIPe bUeNO, portador(a) da CNH nº 04054985107, 
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CPF nº 06672776923, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6437/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; SeRGIO HeNRIQUe mOURA, portador(a) da CNH nº 
03162143553, CPF nº 02154650910, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6438/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; SODRIANI APAReCIDA NeCKeL, portador(a) 
da CNH nº 03721832918, CPF nº 06506738910, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6442/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ALteRIO DANILO mARCON, 
portador(a) da CNH nº 02295570077, CPF nº 02153971934, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6447/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IVALDO bAbINSKI, porta-
dor(a) da CNH nº 01755808280, CPF nº 69288046968, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6448/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOeL PeReIRA DA SILVA, 
portador(a) da CNH nº 05408902169, CPF nº 09430532936, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6449/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADemAR JOSe GARbO, 
portador(a) da CNH nº 01696310170, CPF nº 66475449920, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6451/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JACIR DOS ANJOS, por-
tador(a) da CNH nº 02121070280, CPF nº 89298560982, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6452/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JORGe DISeGNA, porta-
dor(a) da CNH nº 01894104845, CPF nº 58006630925, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6454/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JORGe DISeGNA, portador(a) 
da CNH nº 01894104845, CPF nº 58006630925, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6455/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON OSVALDO FeLICIO, 
portador(a) da CNH nº 01700651436, CPF nº 04109064929, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6457/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLOISA CARDeAL DOS 
SANtOS, portador(a) da CNH nº 04083471808, CPF nº 96230380030, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6458/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOANItO Pet-
tRY, portador(a) da CNH nº 01259441402, CPF nº 69340749987, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6459/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IVANIR mACHRY, 
portador(a) da CNH nº 02806536446, CPF nº 04889192905, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6463/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tONIeL ALVeS FAbRICIO, 
portador(a) da CNH nº 04810163451, CPF nº 32855029830, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6465/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLeANDRO tOLDO, por-
tador(a) da CNH nº 04185637271, CPF nº 06623078959, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6467/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RObeSON LUIz GONCAL-
VeS, portador(a) da CNH nº 06329861578, CPF nº 09573863979, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6468/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO 
SPeRANDIO SILVA, portador(a) da CNH nº 04829097547, CPF 
nº 07394457907, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6470/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
VALDeCIR PINHeIRO, portador(a) da CNH nº 01365786440, CPF 
nº 02615432966, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6471/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JULIANA PASQUALI WUStRO, portador(a) da CNH nº 02916589905, 
CPF nº 00492186979, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6473/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eVeRSON tUSSI, portador(a) da CNH nº 01308927923, 
CPF nº 00672014904, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6477/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; LAUDImIR LUIz DA ROCHA, portador(a) da CNH nº 03553076933, 
CPF nº 92434665004, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6478/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RObeRtA ALeXANDRe eUGeNIO, portador(a) da CNH nº 
01804856110, CPF nº 04156168913, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6479/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JOSe tAGLIAN, portador(a) da CNH nº 
02306328027, CPF nº 06525989949, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6486/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; SIDNeI JOAO DALLA zeN, portador(a) da 
CNH nº 01696254660, CPF nº 02318125902, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6487/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; CIbeLI CUNICO, portador(a) da 
CNH nº 05500857158, CPF nº 07811508923, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6488/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; eNIO LUIz SbeGHeN, portador(a) 
da CNH nº 02928649645, CPF nº 18258549987, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6490/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; PAULO bARRetA, portador(a) 
da CNH nº 03601915323, CPF nº 98363883972, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6493/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeLA beLLeI SALVADOR, 
portador(a) da CNH nº 04478432282, CPF nº 59718293949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6495/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeL SIQUeIRA, por-
tador(a) da CNH nº 05640014309, CPF nº 09447044921, que 

tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6505/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JONeS LUIS tOmAzI, 
portador(a) da CNH nº 03360001280, CPF nº 05497242901, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6506/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; OLAVO SANtA CAtHARI-
NA, portador(a) da CNH nº 02486669509, CPF nº 49238671915, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6509/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JAIRO ANtONIO 
GLANeRt, portador(a) da CNH nº 01324063086, CPF nº 52578933987, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6510/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CASSIANO 
tHUmS De SOUzA, portador(a) da CNH nº 04389351434, CPF 
nº 02129883010, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6511/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JOAO CARLOS FIGUeIRO, portador(a) da CNH nº 01491343379, 
CPF nº 40049868934, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6516/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; VALDIR FeLDKIRCHeR, portador(a) da CNH nº 01965613002, 
CPF nº 67884270978, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6517/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mARIA APAReCIDA mORAeS, portador(a) da CNH nº 
01063020876, CPF nº 77762410910, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6518/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JeAN CARLOS LUCCAS, portador(a) da CNH 
nº 05996991322, CPF nº 08339211935, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6521/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; RICARDO COStA, portador(a) da CNH nº 
02663477612, CPF nº 46972250900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6524/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JONAtAN meSACASA, portador(a) da CNH 
nº 02181554864, CPF nº 85221031949, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6525/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; PAULO CeSAR DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 02820541416, CPF nº 30501148949, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6526/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; JAIme FeLIPe StUmPF, portador(a) 
da CNH nº 03527163683, CPF nº 47245000000, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6527/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; IDAIR DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 04195405230, CPF nº 05811960905, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6528/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; VANeSSA De OLIVeIRA SAbINO, 
portador(a) da CNH nº 05629433506, CPF nº 09389936900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6531/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO DeCImO mAL-
VeSSI, portador(a) da CNH nº 02018526677, CPF nº 46925775920, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6535/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mOACIR PAS-
SARIN, portador(a) da CNH nº 01198173851, CPF nº 13685260049, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6538/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tHALeS SAmIR 
PIttOL mARtINI, portador(a) da CNH nº 04039984972, CPF nº 
06645115970, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6541/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ISAQUeU DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 04121363373, 
CPF nº 06055120941, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6542/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eLSI POLettI, portador(a) da CNH nº 02342541940, CPF 
nº 02419579909, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6543/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
DARLAN VeNUtO mACIeL, portador(a) da CNH nº 03332987045, 
CPF nº 05097971990, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6544/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eRNeStINA FAtImA DA CRUz, portador(a) da CNH nº 
06249982960, CPF nº 75304074904, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6545/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO bUteLLI, portador(a) da CNH nº 
05002772046, CPF nº 07398139942, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6547/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; RUbeN CARLOS LAUeRmANN, portador(a) 
da CNH nº 03290856524, CPF nº 56078030906, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6548/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; PeDRO VINICIUS PINHeIRO 
PeReIRA, portador(a) da CNH nº 04131234320, CPF nº 06281786971, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6553/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNItA mARIA 
eICH, portador(a) da CNH nº 00687895291, CPF nº 90493761934, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6558/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ODILA CAetA-
NO LOPeS, portador(a) da CNH nº 02419203543, CPF nº 43079849949, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6559/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SILVANO GAS-
PeRIN, portador(a) da CNH nº 02830774265, CPF nº 02501234952, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6561/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDIA LUCIA 
bAPtIStA, portador(a) da CNH nº 05605447175, CPF nº 04720613993, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6562/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CRIStIANe 
GIACHINI ARISA, portador(a) da CNH nº 03359157100, CPF nº 

03305315903, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6567/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
VOLmIR COtteRLI, portador(a) da CNH nº 04103980595, CPF 
nº 04299975901, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6568/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
SILVANO GASPeRIN, portador(a) da CNH nº 02830774265, CPF 
nº 02501234952, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6569/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
beLONIR ANtONIO SILVANI, portador(a) da CNH nº 01270423815, 
CPF nº 50330608991, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6572/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CHRIStIAN mIGUeL mOISYN, portador(a) da CNH nº 
05293351311, CPF nº 04348969930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6576/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eDeNILCe CASSANIGA, portador(a) da CNH 
nº 01626852446, CPF nº 84337702920, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6588/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; ODACIR SbRUzzI, portador(a) da CNH nº 
02689888917, CPF nº 65725611949, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6589/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eNIO VIeIRA, portador(a) da CNH nº 03779724484, 
CPF nº 37436503049, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6590/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RODRIGO DA COStA tORReS VILARINHO, portador(a) da 
CNH nº 03955114691, CPF nº 01621906388, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6591/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO FLOReS DOS SANtOS, 
portador(a) da CNH nº 03438674531, CPF nº 54990190963, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6598/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVANDRO PeLIzzA, por-
tador(a) da CNH nº 02576691332, CPF nº 03880306907, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6599/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VALmIR ANtONIO beCKeR, 
portador(a) da CNH nº 00333936566, CPF nº 19405006053, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6601/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeL FeRNANDeS 
CORDeIRO, portador(a) da CNH nº 03259913705, CPF nº 
05839435945, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6603/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
eDemAR SANAGIOttO, portador(a) da CNH nº 03022651329, 
CPF nº 25144910963, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6605/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; VALeRIA ALINe PROtAzIO PAz DA SILVA VIeIRA, portador(a) 
da CNH nº 05057025884, CPF nº 08503904942, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6606/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; CLeNI meNezeS PeReIRA, 
portador(a) da CNH nº 03356817000, CPF nº 01953934900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6607/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARtHUR zANCHett, por-
tador(a) da CNH nº 06017293420, CPF nº 09248640958, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6608/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDA FLOReS SO-
AReS, portador(a) da CNH nº 04691743702, CPF nº 01927588022, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6609/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RICARDO tReN-
tIN, portador(a) da CNH nº 04858846165, CPF nº 08247728907, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6611/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VALDemAR 
GONCALVeS, portador(a) da CNH nº 04160768381, CPF nº 
93532156091, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6613/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NOemIA mOttA, portador(a) da CNH nº 03955870412, CPF nº 
34574808934, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6620/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JACKSON GONCALVeS ARAGAO, portador(a) da CNH nº 
05488048520, CPF nº 89545745215, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6621/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ANDRe DAVID bIFFI, portador(a) da CNH nº 
01679181353, CPF nº 00039397904, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6623/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JOSe JOAO mARtINS, portador(a) da CNH 
nº 01070787941, CPF nº 47195355934, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6624/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; PAULO HeNRIQUe FeRReIRA, portador(a) 
da CNH nº 04078404501, CPF nº 01093011963, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6627/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mARLON LUIz mORAteLLI, 
portador(a) da CNH nº 02907277696, CPF nº 94221391987, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6630/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SIDIANe mAKOSKI, por-
tador(a) da CNH nº 04937399515, CPF nº 05856443900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6631/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNAtO De ARAUJO, 
portador(a) da CNH nº 04829558101, CPF nº 00910221006, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6632/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; bRUNA CAUmO, portador(a) 
da CNH nº 05368793446, CPF nº 08751515903, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6633/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eVAIR DIAS, portador(a) da CNH 
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nº 05490327889, CPF nº 09192630979, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6635/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS ANtONIO DOS SANtOS, por-
tador(a) da CNH nº 05473880603, CPF nº 02121671978, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6637/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLebeRSON SANtOS DA 
COStA, portador(a) da CNH nº 03730209405, CPF nº 00944479936, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6638/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PAULO JUNIOR 
beVILAQUA, portador(a) da CNH nº 05167161548, CPF nº 
03457730121, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6640/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
PeDRO tILLmANN, portador(a) da CNH nº 02846243753, CPF 
nº 50330896920, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6641/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
VICeNte FRANCISCO SOCOLOSKI, portador(a) da CNH nº 
03659681042, CPF nº 02774885914, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6643/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; NeDIR PeDRUzzI, portador(a) da CNH nº 
02373485670, CPF nº 74407317949, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6646/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; RObISON IVAN mOReIRA, portador(a) da 
CNH nº 00566192040, CPF nº 56838786087, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6650/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; RObeSON LUIz GONCALVeS, 
portador(a) da CNH nº 06329861578, CPF nº 09573863979, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6656/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JeANCARLOS PAStRe, 
portador(a) da CNH nº 04379476357, CPF nº 05535130958, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6658/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALtemIR LUIz DOS SAN-
tOS SILVA, portador(a) da CNH nº 01885251851, CPF nº 52827038072, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6659/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; NeObeRtO 
FeRReIRA VeLHO, portador(a) da CNH nº 03678049909, CPF nº 
05393335903, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6661/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IRNO 
SALCHeR, portador(a) da CNH nº 03260572865, CPF nº 37019350097, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6662/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADemIR JACOb 
SIReNA, portador(a) da CNH nº 03165187020, CPF nº 71688692991, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6664/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CARLOS DO-
mINSKI, portador(a) da CNH nº 02591130803, CPF nº 56574797004, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6668/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SebAStIAO 
PINtO CARDOSO, portador(a) da CNH nº 02326295140, CPF nº 
14156024920, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6669/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
bReNO mOLINett, portador(a) da CNH nº 01570957622, CPF 
nº 42362725987, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6670/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ADemIR JACOb SIReNA, portador(a) da CNH nº 03165187020, 
CPF nº 71688692991, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6673/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; PAtRICIA PADILHA DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
03830696730, CPF nº 06263254980, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6675/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; PAtRICIA PADILHA DOS SANtOS, portador(a) 
da CNH nº 03830696730, CPF nº 06263254980, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6676/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; NeLSON SIGNOR, portador(a) 
da CNH nº 03529967300, CPF nº 22015353968, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6677/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCImARA PALUDO, portador(a) 
da CNH nº 00994656349, CPF nº 03359911903, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6678/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; SILmAR ADRIANO GeRemIA, 
portador(a) da CNH nº 02692300137, CPF nº 83334270904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6679/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe bOFF, portador(a) 
da CNH nº 01738667401, CPF nº 47738081953, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6686/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; NeUDeS FALAbRettI, portador(a) 
da CNH nº 04207084478, CPF nº 06166633904, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6688/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIS FeRNANDO KAFeR, por-
tador(a) da CNH nº 04373698456, CPF nº 04690172951, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6690/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNeU JUNGeS, portador(a) 
da CNH nº 03048835309, CPF nº 01827603917, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6691/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; GUILHeRme bARP, portador(a) 
da CNH nº 06329861027, CPF nº 07603261937, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6692/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LIDIA KINGeRSKI, portador(a) 
da CNH nº 01067409141, CPF nº 71574093991, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6693/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; SeDINeY LUIz beLLeI, portador(a) 

da CNH nº 00713649030, CPF nº 71637168934, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6694/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; tALItA KARINe SOAReS, por-
tador(a) da CNH nº 05013152844, CPF nº 06119054936, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6696/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JONAtHAN RAmOS VIeI-
RA, portador(a) da CNH nº 04444547408, CPF nº 06158718955, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6699/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDemIR 
GUNtzeL, portador(a) da CNH nº 01561664465, CPF nº 81677413972, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6702/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALCeNIR ROQUe 
bAGGIO, portador(a) da CNH nº 00923683454, CPF nº 81174284900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6703/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tHIAGO RICAR-
DO COmPARIN, portador(a) da CNH nº 02864950910, CPF nº 
04648028902, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6704/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JOAO ALbeRtO GISI, portador(a) da CNH nº 00947551274, CPF 
nº 38674815987, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6708/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
KIm ANDeRSON LAmmeL, portador(a) da CNH nº 03304743677, 
CPF nº 35265195874, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6709/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; emeRSON PUttI ALmeIDA, portador(a) da CNH nº 
03251316010, CPF nº 04873859930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6710/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; FLAVIO GILIOLI CARLASSARA, portador(a) 
da CNH nº 01039032186, CPF nº 34574867949, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6711/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; IteLVINO ANtONIO bRIGHeN-
tI, portador(a) da CNH nº 02403730851, CPF nº 18280994904, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6713/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GUILHeRme 
GUStAVO mULLeR, portador(a) da CNH nº 05841811196, CPF 
nº 08237975979, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6715/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GeRALDO PeDRO WeRLANG, portador(a) da CNH nº 01124900835, 
CPF nº 40119661934, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6719/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; tIAGO RAmOS, portador(a) da CNH nº 05209709797, CPF 
nº 03892100993, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6721/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ORLANDINHO DOS SANtOS SODeR, portador(a) da CNH nº 
04309389973, CPF nº 07621125900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6727/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; PAtRICIA mARCHI, portador(a) da CNH nº 
05816906702, CPF nº 07034599963, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6728/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; mOACIR DANIeL, portador(a) da CNH nº 
03223632147, CPF nº 55897274053, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6730/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; tAtIANe De SOUzA e SILVA, portador(a) da 
CNH nº 04979441584, CPF nº 07506654911, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6731/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ODAIR JOSe LUNARDI beLLAVeR, 
portador(a) da CNH nº 06255342808, CPF nº 09055535940, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6735/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVANDRO FURLANettO, 
portador(a) da CNH nº 00973948636, CPF nº 02978206993, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6741/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLeDIA NIeLAND, porta-
dor(a) da CNH nº 00888529456, CPF nº 96425130997, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6743/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JARDeL LUIz HURtIG, 
portador(a) da CNH nº 02404053744, CPF nº 04433531901, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6752/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eRALDO PeRRARO ALA-
NO, portador(a) da CNH nº 03001411174, CPF nº 47402610900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6758/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz CeCCHet-
tI, portador(a) da CNH nº 02279301216, CPF nº 25774166953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6759/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JANICe JOSe-
FINA ROSA, portador(a) da CNH nº 00813652766, CPF nº 
92359060910, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6760/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
SALete GNOAttO, portador(a) da CNH nº 01676931604, CPF 
nº 42985250072, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6762/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALCIDeS LeNGeR, portador(a) da CNH nº 03726882540, CPF nº 
18262295900, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6766/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ROSeLI teODORO DOS SANtOS mILKIeVICz, portador(a) da 
CNH nº 05666696029, CPF nº 02246029937, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6768/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; JANete SteFFeNS, portador(a) 
da CNH nº 00870430353, CPF nº 93847360906, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6771/2020 por in-

fringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO PAULO GARCIA, portador(a) 
da CNH nº 01649571083, CPF nº 46637508004, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6776/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; VALmIR ANtONIO DALCIN, 
portador(a) da CNH nº 01646926262, CPF nº 40056490925, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6777/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mILLeR VAz OLIVeR DeI-
QUeS, portador(a) da CNH nº 05246262501, CPF nº 38283513877, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6780/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDNILSON 
ANGeLO tAFFAReL, portador(a) da CNH nº 04238615429, CPF 
nº 06913078900, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6782/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
IVANA De SOUzA GOmeS PeReIRA, portador(a) da CNH nº 
05590605860, CPF nº 08873684769, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6786/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ANtONIO VOLmAR DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 03725546110, CPF nº 54695988020, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6790/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; VALDIR ALSemIRO LAmb, portador(a) 
da CNH nº 04700214348, CPF nº 42335426915, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6793/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIANe bONOmO, portador(a) 
da CNH nº 04244829703, CPF nº 05398572970, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6795/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIANe bONOmO, portador(a) 
da CNH nº 04244829703, CPF nº 05398572970, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6796/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; JULIO CeSAR GAbRIeL, porta-
dor(a) da CNH nº 05539576591, CPF nº 09401243948, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6800/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLIzANDRO beRtOttI, 
portador(a) da CNH nº 00756852722, CPF nº 00496688979, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6801/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAGNUN mULLeR, porta-
dor(a) da CNH nº 04050325572, CPF nº 06439676997, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6803/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DeLUAN ANDRe CANDA-
teN, portador(a) da CNH nº 05497848082, CPF nº 02076610065, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6804/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SIDNeI RAmOS, 
portador(a) da CNH nº 03829875463, CPF nº 04168120902, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6805/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LAURI LUCIA KRIeSeR, 
portador(a) da CNH nº 00871456705, CPF nº 86750062920, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6806/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tAtIANe APAReCIDA De 
OLIVeIRA, portador(a) da CNH nº 04583241647, CPF nº 07759934920, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6808/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; OSVALDO OLI-
VeIRA De CAStRO, portador(a) da CNH nº 03445560302, CPF 
nº 74387758953, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6811/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LeNIR bARbISAN, portador(a) da CNH nº 02872199746, CPF nº 
81246110920, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6813/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JONAtAN ALVeS DOS ReIS, portador(a) da CNH nº 04966910794, 
CPF nº 07170169940, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6814/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; SILVIO De OLIVeIRA, portador(a) da CNH nº 05867608753, 
CPF nº 77792190978, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6817/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; tIAGO ALOYSIO LINK, portador(a) da CNH nº 03809923631, 
CPF nº 05385905992, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6820/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eNIO LUIz De bAStOS, portador(a) da CNH nº 03217540128, 
CPF nº 21994404949, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6822/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; teObALDO eGIDIO LAHR, portador(a) da CNH nº 02465657810, 
CPF nº 02774606977, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6826/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mAIKON RODRIGO GIARettON, portador(a) da CNH nº 
02479779885, CPF nº 04505528960, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6827/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO zANeLLA, portador(a) da CNH 
nº 03699823880, CPF nº 01106847024, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6829/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; SILVIO De OLIVeIRA, portador(a) da CNH 
nº 05867608753, CPF nº 77792190978, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6830/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; mOISeS CAmARGO, portador(a) da CNH 
nº 01167096607, CPF nº 34565280949, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 6831/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO RODRIGUeS bORGeS, porta-
dor(a) da CNH nº 03319921961, CPF nº 01535303913, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6833/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GIbRAIR PACHeCO, por-
tador(a) da CNH nº 01499131628, CPF nº 69317674968, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6834/2020 
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por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VILSON OLIVO FUzINAt-
tO, portador(a) da CNH nº 01344324228, CPF nº 30751888087, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6835/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeXANDRA 
DA FONSeCA, portador(a) da CNH nº 04880902553, CPF nº 
07326833940, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6838/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
KeLVIN JUNIOR bARbOSA, portador(a) da CNH nº 05773327244, 
CPF nº 08901445913, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6839/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eVANDRO JUNIOR CeRVeIRA, portador(a) da CNH nº 
01738938556, CPF nº 00519818903, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6842/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; OSmAR ALCIDeS PeReIRA, portador(a) da 
CNH nº 00950691365, CPF nº 14671638991, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6843/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; LORIVAL SteIN, portador(a) da 
CNH nº 04208592716, CPF nº 69254974900, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6845/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; teObALDO ANtUNeS, portador(a) 
da CNH nº 02192255657, CPF nº 43093809991, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6846/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; VALteR ANtONIO CAVALLI, 
portador(a) da CNH nº 00715967389, CPF nº 29958105934, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6847/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO DAL CASteL, 
portador(a) da CNH nº 02835038960, CPF nº 03196369927, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6848/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe ANtONIO beLLe, 
portador(a) da CNH nº 02451334092, CPF nº 49213504934, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6849/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADeLIR ANtUNeS, porta-
dor(a) da CNH nº 04510469924, CPF nº 06148157977, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6851/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JeAN DIORGeS CORReA, 
portador(a) da CNH nº 05080920758, CPF nº 00726651907, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6854/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CACILDA WAGNeR, por-
tador(a) da CNH nº 03603163650, CPF nº 39169839034, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6857/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARI beRtO eSCObAR, 
portador(a) da CNH nº 01204206070, CPF nº 62097156991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6861/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz eDUARDO SeRPA, 
portador(a) da CNH nº 03867169816, CPF nº 05602148981, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6867/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeXANDRe RObeRtO 
FLACH, portador(a) da CNH nº 02793828230, CPF nº 03065822954, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6868/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tIAGO ALOYSIO 
LINK, portador(a) da CNH nº 03809923631, CPF nº 05385905992, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6869/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LADAIR mARI-
NI, portador(a) da CNH nº 03756637700, CPF nº 03394304945, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6871/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNAN GON-
zAttO, portador(a) da CNH nº 03729542788, CPF nº 06067340909, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6872/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDIOmIRO 
DA SILVA, portador(a) da CNH nº 04714669133, CPF nº 04207105905, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6873/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON DOU-
GLAS SUtILI, portador(a) da CNH nº 06037685603, CPF nº 
09692206939, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6878/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIS 
mACHADO, portador(a) da CNH nº 02267838595, CPF nº 01639470905, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6880/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JACIR bORSOI, 
portador(a) da CNH nº 02102235279, CPF nº 59717300968, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6887/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; NeRI ROLIm, portador(a) 
da CNH nº 02999665540, CPF nº 39753565020, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6890/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mARIzettI mARIA mARtINS, 
portador(a) da CNH nº 03325453106, CPF nº 50963287915, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6892/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SImONe FAGUNDeS, por-
tador(a) da CNH nº 06359158918, CPF nº 09311197904, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6893/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO beRNARDeS, 
portador(a) da CNH nº 02217154985, CPF nº 02571006959, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6894/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FAtImA FeRRettI tOm-
bINI, portador(a) da CNH nº 01485198800, CPF nº 63518570072, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6896/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARLeI bettI, 
portador(a) da CNH nº 01201665797, CPF nº 02311972928, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6899/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON DA SILVA, por-

tador(a) da CNH nº 05875642710, CPF nº 09614760958, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6901/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO RODRIGUeS 
bORGeS, portador(a) da CNH nº 03319921961, CPF nº 01535303913, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6908/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; beLONIR AN-
tONIO SILVANI, portador(a) da CNH nº 01270423815, CPF nº 
50330608991, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6912/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
eVeRtON DA SILVA, portador(a) da CNH nº 05875642710, CPF 
nº 09614760958, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 6917/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LUIS mACHADO, portador(a) da CNH nº 02267838595, CPF nº 
01639470905, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6918/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
SIDNeI JOSe CASAGRANDe, portador(a) da CNH nº 01722141537, 
CPF nº 81174888920, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6919/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; INDIAmARA bARP, portador(a) da CNH nº 05131439034, 
CPF nº 07895508903, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6924/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eDUARDO LUIS mARQUeS, portador(a) da CNH nº 
02742579260, CPF nº 94292507015, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 6926/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; SARA CAmPOS SOAReS GRANDO, portador(a) 
da CNH nº 01391573807, CPF nº 01609434935, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6928/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; GeImeRSON bItteNCOURt, 
portador(a) da CNH nº 06031682350, CPF nº 09013930964, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6930/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIS mACHADO, portador(a) 
da CNH nº 02267838595, CPF nº 01639470905, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6931/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIS mACHADO, portador(a) da 
CNH nº 02267838595, CPF nº 01639470905, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 6935/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ORAIDe FAtImA FeReNC, portador(a) 
da CNH nº 05167161430, CPF nº 03540086927, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6937/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; CeLIO RemOCRI, portador(a) 
da CNH nº 04788874983, CPF nº 29714770963, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6938/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCAS FeRNANDO KLIPP, 
portador(a) da CNH nº 05987282130, CPF nº 08652053960, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6943/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LORILDO  StOCK, porta-
dor(a) da CNH nº 04605073496, CPF nº 00428071074, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6949/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; KetHeRINe NARDI, por-
tador(a) da CNH nº 04948397362, CPF nº 08170700957, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6953/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IDIONeI NOVeLLO, porta-
dor(a) da CNH nº 04494988893, CPF nº 03067333152, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 6955/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ORLANDINHO DOS SAN-
tOS SODeR, portador(a) da CNH nº 04309389973, CPF nº 
07621125900, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6957/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JUNIOR tICIANI, portador(a) da CNH nº 01927019400, CPF nº 
02539806902, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 6958/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
VANDeRLeI LUIS VOGt, portador(a) da CNH nº 03838067054, 
CPF nº 02092526936, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6960/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLeDeR tISCHeR, portador(a) da CNH nº 02130601342, 
CPF nº 03346913970, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6963/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eVeRtON DA SILVA, portador(a) da CNH nº 05875642710, 
CPF nº 09614760958, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 6965/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CeLIA ADeLAIDe DI DOmeNICO DemARCHI, portador(a) 
da CNH nº 06045656606, CPF nº 59480270900, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6976/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; JUCIVANe GUSAttI, portador(a) 
da CNH nº 06255340973, CPF nº 07232015950, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6979/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; beLONIR ANtONIO SILVANI, 
portador(a) da CNH nº 01270423815, CPF nº 50330608991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6980/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; IDILIO meNIN, portador(a) 
da CNH nº 03313903092, CPF nº 35811684053, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6994/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ROSALINO teODORO, portador(a) 
da CNH nº 02952628442, CPF nº 62517546991, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 6995/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mAICON eDIVAN ROHRbeCK, 
portador(a) da CNH nº 03331578707, CPF nº 05528032946, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 6996/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAICON eDIVAN ROHR-

beCK, portador(a) da CNH nº 03331578707, CPF nº 05528032946, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6997/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; HUGO WeI-
zeNmANN, portador(a) da CNH nº 03333591395, CPF nº 34577750953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
6999/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAICON JUNIOR 
mAFFISSONI, portador(a) da CNH nº 06255342359, CPF nº 
08869054942, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7004/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
FILIPe mARtINS WeRLANG, portador(a) da CNH nº 02033801619, 
CPF nº 00790806932, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7006/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ALAIDe mONteIRO tHOme, portador(a) da CNH nº 
00740815080, CPF nº 02190989990, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7012/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; DIeGO bIAzUS, portador(a) da CNH nº 
03858651152, CPF nº 01394715021, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7015/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; DARIO LINO GeNNARI FILHO, portador(a) 
da CNH nº 05007073362, CPF nº 33555016890, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7021/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON LUIz bALDISSeRA, 
portador(a) da CNH nº 01687654594, CPF nº 63587858004, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7026/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeSSANDRA VACARI, 
portador(a) da CNH nº 00913301004, CPF nº 99838303968, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7031/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DORILDe NOVeLO GRU-
NItzKI, portador(a) da CNH nº 02914961516, CPF nº 86234820930, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7036/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAIK RICK 
CARVALHO NUNeS, portador(a) da CNH nº 04176049200, CPF 
nº 04913594974, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7039/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LAURINDO bARAzettI, portador(a) da CNH nº 01106029690, 
CPF nº 39029670053, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7041/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eNIO POzzebON, portador(a) da CNH nº 02546463905, 
CPF nº 43090990920, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7042/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; HUGO JOSe De mORAeS, portador(a) da CNH nº 00933660944, 
CPF nº 29600146934, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7048/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; DAVI PINHeIRO, portador(a) da CNH nº 04638327000, CPF 
nº 06539425910, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7051/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
KIm ANDeRSON LAmmeL, portador(a) da CNH nº 03304743677, 
CPF nº 35265195874, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7052/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eDISON LUIz VIeIRA, portador(a) da CNH nº 01967610923, 
CPF nº 00427854997, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7062/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; FAbRICIO ALmINDO DA CUNHA, portador(a) da CNH nº 
01653601994, CPF nº 02083517954, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7064/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; mARCIO JOSe ALbA, portador(a) da CNH nº 
02176447715, CPF nº 82439966991, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7067/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; PAtRICIA RODRIGUeS DIONIzIO WOLSCHI-
CK, portador(a) da CNH nº 03797785602, CPF nº 04089016916, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7070/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VILSON OLIVO 
FUzINAttO, portador(a) da CNH nº 01344324228, CPF nº 
30751888087, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7072/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GILSON LUCAS bUGS, portador(a) da CNH nº 01292090802, 
CPF nº 90780710959, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7073/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eDUARDO teStON bONDAN, portador(a) da CNH nº 
04131559493, CPF nº 04397808961, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7079/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; GUStAVO RObeRtO mULLeR, portador(a) 
da CNH nº 05579688610, CPF nº 09224958907, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7081/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; RONALDO ANtONIO ROtt 
bOHReR, portador(a) da CNH nº 02607417500, CPF nº 53926099020, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7082/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADILSON RI-
beIRO, portador(a) da CNH nº 03594336010, CPF nº 04402237920, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7086/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PAtRICIA StAHL 
mARzAROttO, portador(a) da CNH nº 01119874940, CPF nº 
01793302928, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7087/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
RObeRtO PALOmbIt, portador(a) da CNH nº 03049123769, CPF 
nº 05380764967, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7090/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
KAtIA JOANA VeRDI, portador(a) da CNH nº 05251674102, CPF 
nº 01162484080, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
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administrativo 7091/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NADIR ANtONIO teStA, portador(a) da CNH nº 01777873393, 
CPF nº 18208584991, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7093/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; PeDRO SeVeRIANO De ALmeIDA CAmPOS NettO, por-
tador(a) da CNH nº 03050202993, CPF nº 34578323900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7094/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDeR NOLL, portador(a) 
da CNH nº 05236896410, CPF nº 00338525963, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7096/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; CeLSO DA FONSeCA, portador(a) 
da CNH nº 01400501803, CPF nº 40037746987, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7097/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; SIDmAR POLLI, portador(a) da 
CNH nº 03668247775, CPF nº 00543766969, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7099/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO DONteL SIQUeIRA, 
portador(a) da CNH nº 01275684029, CPF nº 60663243904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7101/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GeSSI De VALLe PILONI, 
portador(a) da CNH nº 04141054365, CPF nº 03554772976, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7104/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS mACHADO De 
JeSUS, portador(a) da CNH nº 01394303669, CPF nº 01622379950, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7105/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ROmULO VItAL 
ALmeIDA, portador(a) da CNH nº 03640833719, CPF nº 04825715940, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7106/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO mI-
CHeL CORReA, portador(a) da CNH nº 01988281945, CPF nº 
02561361900, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7107/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ANtONIO bIeSSeK, portador(a) da CNH nº 02544565337, CPF 
nº 42547539934, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7113/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JULIANO mARtINS e SOUzA, portador(a) da CNH nº 03693680513, 
CPF nº 67060595015, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7114/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eRICA PReSteS, portador(a) da CNH nº 05850638875, 
CPF nº 07824811913, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7116/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLAUDINeI RObeRtO mAYOLO, portador(a) da CNH nº 
04889092690, CPF nº 04942900999, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7130/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; SAmANtA mezzOmO, portador(a) da CNH 
nº 01613605281, CPF nº 89253752904, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7132/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS ANtONIO CASSOL, portador(a) 
da CNH nº 06389505161, CPF nº 09914938930, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7134/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; tAINA bAtIStA NUNeS, portador(a) 
da CNH nº 06213127083, CPF nº 08489138923, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7137/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; IURHY LUHAN DALLA GASPA-
RINA, portador(a) da CNH nº 05472630430, CPF nº 08440078978, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7139/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRALDO 
AQUINO, portador(a) da CNH nº 03335414380, CPF nº 02443820939, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7140/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLebeRSON 
CAVANI teLeS, portador(a) da CNH nº 00374866901, CPF nº 
94748233087, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7147/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALICeU KANNeNbeRG, portador(a) da CNH nº 02550776219, 
CPF nº 16590724920, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7148/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; SeRGIO OSCAR RUFINO, portador(a) da CNH nº 00977528944, 
CPF nº 14005954871, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7152/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JOSmAeL FeRReIRA PORtO, portador(a) da CNH nº 
03571542430, CPF nº 04444954957, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7154/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eLIzAbete CObOS, portador(a) da CNH nº 
00833210457, CPF nº 02560714973, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7157/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; mARIA CeCILIA DAmO, portador(a) da CNH 
nº 00801245705, CPF nº 21932123920, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7158/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; ANDReSSA PRImON, portador(a) da CNH 
nº 06294842306, CPF nº 09258127900, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7162/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; ONeLCI FRANCISCO DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 01275650738, CPF nº 18263801915, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7165/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mARGARete PeReIRA, porta-
dor(a) da CNH nº 01029483231, CPF nº 02203577908, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7166/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ORIDeS SIQUeIRA, por-
tador(a) da CNH nº 03477572107, CPF nº 66475902934, que 

tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7167/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PeDRINHO DA SILVA, 
portador(a) da CNH nº 03869682049, CPF nº 64580385934, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7177/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS LUIz bAIeRLe, 
portador(a) da CNH nº 04117383340, CPF nº 04448684962, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7181/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARtINHO LUzA, porta-
dor(a) da CNH nº 02284061966, CPF nº 86380516972, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 7183/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO bONFANte 
COItO, portador(a) da CNH nº 05651118962, CPF nº 07478669964, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7184/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON DA 
SILVA, portador(a) da CNH nº 05875642710, CPF nº 09614760958, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7187/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOVINO ANtO-
NIO beLAttO, portador(a) da CNH nº 02695419106, CPF nº 
24025488000, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7188/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CLAUDIOmIRO DA SILVA, portador(a) da CNH nº 04714669133, 
CPF nº 04207105905, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7190/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLAUDIOmIRO DA SILVA, portador(a) da CNH nº 04714669133, 
CPF nº 04207105905, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7191/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLAUDIOmIRO DA SILVA, portador(a) da CNH nº 04714669133, 
CPF nº 04207105905, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7192/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADIR FeRNANDeS DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
04581909422, CPF nº 06586318963, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7194/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; GIAN LeONARDO SALDANHA, portador(a) 
da CNH nº 06200445129, CPF nº 09623364911, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7195/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LALINe mASCHIO, portador(a) 
da CNH nº 02843172089, CPF nº 70378061968, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7197/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ALISON ANDRe PRADe, porta-
dor(a) da CNH nº 05557876732, CPF nº 08087593960, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7198/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOVINO ANtONIO beLAt-
tO, portador(a) da CNH nº 02695419106, CPF nº 24025488000, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7199/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SILVIA FAtImA 
bIANCHI DA SILVA, portador(a) da CNH nº 02114927288, CPF nº 
03678353983, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7201/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
emeRSON CANeI, portador(a) da CNH nº 00692882569, CPF nº 
94567816900, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7202/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GAbRIeLA LemeS PeReIRA, portador(a) da CNH nº 05143958008, 
CPF nº 08136834911, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7203/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eVeLISe mARIA GAbIAttI GOeS, portador(a) da CNH nº 
01237460650, CPF nº 02462331921, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7205/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ROSeLI ALVeS De QUADROS, portador(a) 
da CNH nº 04950478576, CPF nº 02946061906, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7209/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; mAURO bORGeS De RAmOS, 
portador(a) da CNH nº 02040221344, CPF nº 01443778966, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7213/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAIR De ROS, portador(a) 
da CNH nº 05793404282, CPF nº 09129400937, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7216/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbRICIO FAbIAN, portador(a) 
da CNH nº 02768001992, CPF nº 00127341013, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7217/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; NILVO eNGLeR, portador(a) da 
CNH nº 02948076332, CPF nº 83156879991, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7219/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; WANDeRLeI tORReS, portador(a) 
da CNH nº 05711543502, CPF nº 09162513907, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7220/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 05875642710, CPF nº 09614760958, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7222/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; NeRI ANtONIO bRUStOLIN, 
portador(a) da CNH nº 00737995103, CPF nº 59478756915, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7223/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LURDeS SCHWAAb FIO-
RINI, portador(a) da CNH nº 03280491656, CPF nº 02841051986, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7226/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO ANtONIO 
mARtINS GULARte, portador(a) da CNH nº 02576700962, CPF 
nº 42521360910, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7228/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LOACIR RODRIGUeS DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 

03419516500, CPF nº 04509394993, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7233/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; mAtHeUS mANteLLI CIbULSKI, portador(a) 
da CNH nº 06336054197, CPF nº 09571079944, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7235/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz VALDIR KeRSCHNeR, 
portador(a) da CNH nº 03594337910, CPF nº 05120338976, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7238/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mANOeL NAtAN bORGeS, 
portador(a) da CNH nº 04757767192, CPF nº 08444673919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7240/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARINA mACHADO De 
JeSUS, portador(a) da CNH nº 04213230297, CPF nº 04936162922, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7243/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCAS RODRI-
GO VOSS, portador(a) da CNH nº 04937398490, CPF nº 02072213088, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7246/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAYCON SO-
AReS RODRIGUeS, portador(a) da CNH nº 05290720007, CPF 
nº 08539768992, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7251/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
eDeNILCe CASSANIGA, portador(a) da CNH nº 01626852446, 
CPF nº 84337702920, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7254/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; GILmAR DA FONSeCA bUeNO, portador(a) da CNH nº 
01385151900, CPF nº 01535931990, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7255/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JULIANO PReSOttO, portador(a) da CNH nº 
03496837375, CPF nº 05288413940, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7258/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eDUARDO RUtH SCHmIDt, portador(a) da 
CNH nº 04818716893, CPF nº 08412976908, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7259/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; mARILAINe PIReS, portador(a) da 
CNH nº 05064137025, CPF nº 05076476965, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7261/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; RODRIGO De meLLO RODRIGUeS, 
portador(a) da CNH nº 04372987807, CPF nº 01030355916, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7263/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ItACIR DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 02978733500, CPF nº 67087558900, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7264/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ADRIeLI AGOStINI, portador(a) 
da CNH nº 03866253326, CPF nº 05766836988, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7266/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO zANCHett, portador(a) 
da CNH nº 03338948791, CPF nº 16251520000, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7268/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LIANe ANSOLIN, portador(a) da 
CNH nº 06110172022, CPF nº 02239447931, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7273/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; tAINA bAtIStA NUNeS, portador(a) 
da CNH nº 06213127083, CPF nº 08489138923, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7275/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; JULIO CeSAR FLORAO, porta-
dor(a) da CNH nº 04232996720, CPF nº 06779012912, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7276/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO SILVeIRA DOS 
SANtOS, portador(a) da CNH nº 03586235651, CPF nº 05077445940, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7278/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SILVANA CI-
GeRzA, portador(a) da CNH nº 00927385579, CPF nº 69298394934, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7280/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARIeL beRVIAN 
RORAttO, portador(a) da CNH nº 05073461908, CPF nº 08706371930, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7281/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CAROLINe 
PAINIm tONINI, portador(a) da CNH nº 01500055683, CPF nº 
03904609904, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7283/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
RODRIGO LeONeL De SOUzA, portador(a) da CNH nº 03165510506, 
CPF nº 04302148985, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7285/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ReNAtO DALbeRtO, portador(a) da CNH nº 03360146009, 
CPF nº 32774740894, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7286/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RUAN RUbeNS meNezeS De OLIVeIRA, portador(a) da 
CNH nº 05865684157, CPF nº 08212815935, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 7288/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; IVAN FLOSS, portador(a) da CNH 
nº 04020219951, CPF nº 06329890927, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7296/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; eVANDRO OtOWICz, portador(a) da CNH 
nº 01531205401, CPF nº 00238035093, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7297/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; LUIz HeNRIQUe SteINeR FeRReIRA De 
CAStILHO, portador(a) da CNH nº 03140859545, CPF nº 04887362935, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7300/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL eDU-
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ARDO VICARI, portador(a) da CNH nº 02331384503, CPF nº 
03895542946, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7301/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GAbRIeL DOmINGUeS De ARRUDA, portador(a) da CNH nº 
05585772708, CPF nº 06218577937, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7309/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; IReNO ANtONIO beRtICeLLI, portador(a) 
da CNH nº 02713845527, CPF nº 13991671972, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7311/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; RAVeL FeRNANDO FARIAS, 
portador(a) da CNH nº 02737234664, CPF nº 00788359924, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7314/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; NeUzA DOS SANtOS, 
portador(a) da CNH nº 06371501721, CPF nº 08165669923, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7315/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARIeL PAtRIK eRNettI, 
portador(a) da CNH nº 02592300390, CPF nº 00777233924, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7318/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JHOSeR JUNIOR SCALVI, 
portador(a) da CNH nº 04216653401, CPF nº 06538694950, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7327/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VANDeRLeI JOSe DA 
CRUz, portador(a) da CNH nº 03420652740, CPF nº 02236440995, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7329/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDeRSON beN-
DeR meLOttI, portador(a) da CNH nº 05122032495, CPF nº 
07574198950, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7334/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CeSAR zANINI, portador(a) da CNH nº 00764256086, CPF nº 
25799541987, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7468/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CLAUDOmIR bReIeR, portador(a) da CNH nº 03179939932, CPF 
nº 04253729959, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7469/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CLeONeI StRAIS, portador(a) da CNH nº 04510469608, CPF nº 
06763492936, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7471/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GUStAVO GAmbAttO, portador(a) da CNH nº 06013847618, CPF 
nº 04555067959, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 7520/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
mAteUS SOAReS De SOUzA, portador(a) da CNH nº 05860205297, 
CPF nº 08534232962, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7521/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; VALCeLINO meNeGAttI, portador(a) da CNH nº 01404882501, 
CPF nº 39968960004, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7523/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; GUStAVO VIeRO GARCIA ReYeS, portador(a) da CNH nº 
03185284346, CPF nº 94956057920, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7711/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; OSAIR ALVeS PeReIRA, portador(a) da CNH 
nº 03607638407, CPF nº 00589052942, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 7713/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; ReGINALDO DOS SANtOS, portador(a) 
da CNH nº 00857246760, CPF nº 00582159997, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7714/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; GUStAVO VIeRO GARCIA ReYeS, 
portador(a) da CNH nº 03185284346, CPF nº 94956057920, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7716/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO ARI NASSINGeR, 
portador(a) da CNH nº 02986339537, CPF nº 49214128987, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7717/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIANO mACIeL mARtINS, 
portador(a) da CNH nº 01280218533, CPF nº 89952790015, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7750/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JUCImAR CLebeR OtOWICz, 
portador(a) da CNH nº 05463493145, CPF nº 05832567919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7751/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; tIAGO KLeIN LAND, por-
tador(a) da CNH nº 06180258102, CPF nº 08194850983, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7763/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS PINHeIRO DA 
SILVA, portador(a) da CNH nº 03014669998, CPF nº 00847843939, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7767/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDIR mAR-
tINI, portador(a) da CNH nº 02626087832, CPF nº 68754370906, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7799/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIeGO POz-
SebON, portador(a) da CNH nº 03304529873, CPF nº 04948844950, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7800/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNAN LAN-
zARINI, portador(a) da CNH nº 06464032242, CPF nº 08084873962, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7801/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCIO AN-
tONIO HeRmeS, portador(a) da CNH nº 04504282350, CPF nº 
05063356907, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7857/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANA 
PAULA StURmeR, portador(a) da CNH nº 04812086087, CPF nº 
07887695961, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 7858/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 

VALeNCIO De CAmARGO, portador(a) da CNH nº 05055626276, 
CPF nº 00998582077, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 7860/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JHONAtAN RODRIGO HOSS, portador(a) da CNH nº 
01807238771, CPF nº 00745584985, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 7993/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; VANeSSA PeReIRA De bOItA, portador(a) 
da CNH nº 06312895334, CPF nº 09871034903, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 7995/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; LeONARDO bAttIStON, por-
tador(a) da CNH nº 05580781786, CPF nº 07963565997, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 7997/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeONARDO FeLIPe mO-
zeR, portador(a) da CNH nº 06064718192, CPF nº 08017643942, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
7999/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADAIR LUIz 
NIeDeRLe, portador(a) da CNH nº 04785526601, CPF nº 07391317969, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
8000/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SImONe be-
ReNICe JAbONSKI, portador(a) da CNH nº 04324827608, CPF 
nº 01076519989, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8002/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ANtONIO SARtORI, portador(a) da CNH nº 02766813958, CPF 
nº 42293502953, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8007/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALINe bACKeS, portador(a) da CNH nº 04546575071, CPF nº 
07404878926, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 8062/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; NOLI 
NeLSON LAVRAttI, portador(a) da CNH nº 02805629462, CPF 
nº 38438470963, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8066/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ItAmAR DeFAVeRI FORteS, portador(a) da CNH nº 02279040414, 
CPF nº 04687041914, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 8067/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADemIR CAmINI, portador(a) da CNH nº 01355157402, CPF 
nº 75319322968, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8068/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JHORDANN DOS SANtOS COStA, portador(a) da CNH nº 
05648034752, CPF nº 08747602910, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 8108/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JUAReS KRUCK, portador(a) da CNH nº 
06415165295, CPF nº 08887941939, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 8109/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JOAO INOCeNCIO DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 03621585491, CPF nº 01870798970, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 8110/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; RONALDO ADRIANO RAmOS, 
portador(a) da CNH nº 04988840300, CPF nº 07286213989, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 8111/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe JAIR De ALmeIDA, 
portador(a) da CNH nº 02492417429, CPF nº 63076322915, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 8134/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO CARLOS me-
NezeS De OLIVeIRA, portador(a) da CNH nº 05019597206, CPF 
nº 06183505943, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8136/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CLAUDemIR RAmOS, portador(a) da CNH nº 02780686639, CPF 
nº 03316339906, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 8139/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JHONAtAN RODRIGO HOSS, portador(a) da CNH nº 01807238771, 
CPF nº 00745584985, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 8174/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mARCO AUReLIO VOeLz, portador(a) da CNH nº 05095198124, 
CPF nº 08410670909, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 8175/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ARLINDO De LImA, portador(a) da CNH nº 01868028967, 
CPF nº 44679220082, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 8178/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ALISSON PeRONDI De LImA, portador(a) da CNH nº 
06213134166, CPF nº 09237680929, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 8179/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; CezAR De SOUzA GONCALVeS, portador(a) 
da CNH nº 03748530239, CPF nº 05977418914, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 8180/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; ADemAR RODRIGUeS, portador(a) 
da CNH nº 02669519818, CPF nº 02332813985, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 9832/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; JURANDIR FRANCISCO FAe, 
portador(a) da CNH nº 01984037968, CPF nº 93659695068, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9833/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; AmILtON JOSe FIORINI, 
portador(a) da CNH nº 02423984408, CPF nº 59389516900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9834/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCAS LUIz PICOLOttO, 
portador(a) da CNH nº 04755236779, CPF nº 07707281977, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9836/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JORGe DeLLAtORRe, 
portador(a) da CNH nº 05792487094, CPF nº 07118491969, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9837/2020 

por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe RICARDO De meLLO, 
portador(a) da CNH nº 02650116192, CPF nº 99861909087, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9838/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CHeIGSON CARLOS mAR-
tINI mAJOLO, portador(a) da CNH nº 05865817528, CPF nº 
01201984955, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 9839/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NILSON PeDRO DAL PIVA, portador(a) da CNH nº 03097809530, 
CPF nº 68303327968, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 9840/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ARAmIS VALANDRO, portador(a) da CNH nº 04134894010, 
CPF nº 06105747950, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 9841/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mARCeLINO DOS SANtOS CAVALHeIRO, portador(a) da 
CNH nº 00818302740, CPF nº 35934778072, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 9842/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ADRIANO ANDROANDI, portador(a) 
da CNH nº 02373485345, CPF nº 01772474959, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 9843/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; PeDRO DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 01483034948, CPF nº 38616750991, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 9845/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; eDeRSON meNeGHINI, porta-
dor(a) da CNH nº 02132670968, CPF nº 04041629918, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 9846/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCeLO LANG, portador(a) 
da CNH nº 06376039910, CPF nº 10654130922, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 9847/2020 por in-
fringência ao Art. 261, II do Ctb; VLADemIR De SOUzA mACHA-
DO, portador(a) da CNH nº 01361489308, CPF nº 66968828049, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
9849/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUCAS ANtO-
NIO VARGAS, portador(a) da CNH nº 05495202935, CPF nº 
07202620979, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10049/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALDeCIR mACHADO, portador(a) da CNH nº 05359076596, CPF 
nº 08864711929, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10050/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALINe FeNNeR StAFFeN, portador(a) da CNH nº 05952942856, 
CPF nº 06709491919, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10051/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; AIR PAULINO KILIAN, portador(a) da CNH nº 03750752078, 
CPF nº 89255011987, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10052/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; FeRNANDO bONFANte COItO, portador(a) da CNH nº 
05651118962, CPF nº 07478669964, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10054/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; DANIeL RODeNCO, portador(a) da CNH nº 
00480213717, CPF nº 70317186000, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10058/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ADRIANA SCHUCHt, portador(a) da CNH nº 
05405335143, CPF nº 03682410929, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10061/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; SINARA APAReCIDA ROmANI FLOReS, por-
tador(a) da CNH nº 04979465506, CPF nº 06204591908, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10062/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10066/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRSON FeRNANDO 
RIbeIRO, portador(a) da CNH nº 04969727704, CPF nº 08524605979, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10067/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ARNO StROHeR, 
portador(a) da CNH nº 03802922151, CPF nº 57567859904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10069/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10074/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10075/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JeAN GAbRIeL De OLI-
VeIRA, portador(a) da CNH nº 05324445764, CPF nº 08618929921, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10076/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAteUS SO-
AReS De SOUzA, portador(a) da CNH nº 05860205297, CPF nº 
08534232962, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10078/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
eDSON LOPeS, portador(a) da CNH nº 03856458772, CPF nº 
06042160923, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10081/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
DANIeL LUIz beRNA, portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF 
nº 02119363919, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10082/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
IVONe GAmbAttO, portador(a) da CNH nº 02319079724, CPF 
nº 62129457991, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10085/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NeUtO NeCKeL, portador(a) da CNH nº 05147054198, CPF nº 
05701778983, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
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ministrativo 10086/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
DARCI DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 03100073700, CPF 
nº 72615516949, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10087/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
ALDeRIO KOHNLeIN, portador(a) da CNH nº 02121058383, CPF 
nº 02453360957, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10088/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
mAYSA CAmARGO mAGHRY, portador(a) da CNH nº 04110457137, 
CPF nº 07385370985, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10089/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CLeItON WURzIUS, portador(a) da CNH nº 04519336300, 
CPF nº 06729192909, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10090/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JeAN CARLOS KRAmeR, portador(a) da CNH nº 03766358287, 
CPF nº 05756799990, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10091/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; IAm PeRIN, portador(a) da CNH nº 05909427748, CPF nº 
07207729901, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10092/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
AmIR AQUILeS SImONI, portador(a) da CNH nº 04548791123, 
CPF nº 07584421903, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10094/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; bRUNO DOS SANtOS mORAeS, portador(a) da CNH nº 
04885327288, CPF nº 06685215976, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10100/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JONeS COStANARO, portador(a) da CNH nº 
03557130503, CPF nº 04594914900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10103/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; DIONAtHAN JUNIOR NUNeS RODRIGUeS, 
portador(a) da CNH nº 06548824610, CPF nº 09564034922, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10120/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PAULINHO JUNIOR tAVA-
ReS, portador(a) da CNH nº 06130600204, CPF nº 04805809957, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10121/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAICON eDI-
VAN ROHRbeCK, portador(a) da CNH nº 03331578707, CPF nº 
05528032946, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10122/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
RICARDO FIGUeRO, portador(a) da CNH nº 06431942087, CPF 
nº 10468224971, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10125/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CLAODete VezARO DALLAStRA, portador(a) da CNH nº 
01204192338, CPF nº 89255062972, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10126/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; tARCISO FILIPINI, portador(a) da CNH nº 
05571578584, CPF nº 07529491954, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10127/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ROQUe beRNA, portador(a) da CNH nº 
03630257115, CPF nº 17795672000, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10131/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JUCIe DReHeR beRGHAHN, portador(a) da 
CNH nº 03602304201, CPF nº 04840987998, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10135/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; KAUe JUNIOR bUCHeLt, portador(a) 
da CNH nº 06417595421, CPF nº 09569555920, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10136/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; AmILtON JOSe FIORINI, por-
tador(a) da CNH nº 02423984408, CPF nº 59389516900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10137/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANDRe LANzARINI, por-
tador(a) da CNH nº 04957382359, CPF nº 05858811973, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10140/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; emeRSON CANeI, porta-
dor(a) da CNH nº 00692882569, CPF nº 94567816900, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10142/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RONALD mAtte, portador(a) 
da CNH nº 01904376815, CPF nº 89706935991, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10143/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAURI LUIz mARCON, porta-
dor(a) da CNH nº 01686173057, CPF nº 53334892972, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10145/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DALVAN SteFFeNS QUA-
DRA, portador(a) da CNH nº 05219300950, CPF nº 08484611930, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10147/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAYCON zI-
meRmON, portador(a) da CNH nº 04872723604, CPF nº 05386229974, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10150/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe ILDO 
bORGeS DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 02124844856, 
CPF nº 42699037087, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10157/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADemIR ROmANOSKI, portador(a) da CNH nº 05002800160, 
CPF nº 06846415939, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10159/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; CRIStIANO JUNIOR DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
04988838648, CPF nº 08320228964, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10163/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; AQUILeS CHAVIeR DA ROSA, portador(a) da 
CNH nº 06099389362, CPF nº 09861361901, que tramita neste 

órgão de trânsito o processo administrativo 10167/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ALANDReI bANASzeSKI, portador(a) 
da CNH nº 04544816372, CPF nº 06974442955, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10168/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; AQUILeS CHAVIeR DA ROSA, 
portador(a) da CNH nº 06099389362, CPF nº 09861361901, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10170/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADemIR ROmANOSKI, 
portador(a) da CNH nº 05002800160, CPF nº 06846415939, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10173/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10174/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10175/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DANIeL LUIz beRNA, 
portador(a) da CNH nº 01943446517, CPF nº 02119363919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10176/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DOmINGOS FIOReNtIN, 
portador(a) da CNH nº 04602805053, CPF nº 89590066968, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10177/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNAN ALISSON RIbeIRO, 
portador(a) da CNH nº 06365405806, CPF nº 09813784989, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10180/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO eDemAR KLeIN, 
portador(a) da CNH nº 05423735546, CPF nº 02750047919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10182/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ODIRLeI DOS SANtOS, 
portador(a) da CNH nº 03097629955, CPF nº 02373760916, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10185/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DARLeI FRANCeSCHINA 
CORDeIRO, portador(a) da CNH nº 06044583870, CPF nº 
08255811923, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10188/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
PAULO ROGeRIO DIAS De ARRUDA, portador(a) da CNH nº 
03331822886, CPF nº 02038014906, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10191/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; emeRSON bAtISteLI, portador(a) da CNH 
nº 01385000475, CPF nº 01954472986, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10197/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; emeRSON bAtISteLI, portador(a) da CNH 
nº 01385000475, CPF nº 01954472986, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10198/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; emeRSON bAtISteLI, portador(a) da CNH 
nº 01385000475, CPF nº 01954472986, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10199/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; ANDeRSON RACHID PeRON, portador(a) 
da CNH nº 03556887571, CPF nº 03876153930, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10201/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAICO DOUGLAS OLIVeIRA 
COeLHO, portador(a) da CNH nº 05125742846, CPF nº 09154447984, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10206/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCeLO 
AUGUStO FURLAN DAVILA, portador(a) da CNH nº 06545277766, 
CPF nº 10459544977, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10207/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RUAN RUbeNS meNezeS De OLIVeIRA, portador(a) da 
CNH nº 05865684157, CPF nº 08212815935, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10208/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; AmAURI JOSe GeRemIA, portador(a) 
da CNH nº 01176953902, CPF nº 57992355920, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10209/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; RObeRtO KAtAFeStA, por-
tador(a) da CNH nº 04828259827, CPF nº 08154885999, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10210/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz FeRNANDO De JeSUS 
PICINI, portador(a) da CNH nº 05699408590, CPF nº 09382814965, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10211/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO DA 
CRUz, portador(a) da CNH nº 04274382167, CPF nº 07018216982, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10213/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAIKe DA 
SILVA, portador(a) da CNH nº 06514863551, CPF nº 09915479930, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10218/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS AN-
tUNeS De mORAIS, portador(a) da CNH nº 04032311440, CPF 
nº 63242842987, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10219/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
teRezINHA beLtRAme SCALVI, portador(a) da CNH nº 04665176621, 
CPF nº 70469083972, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10223/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; eLIANe ROSA DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
03567411746, CPF nº 01054374929, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10224/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LUCAS ROSeNbACH, portador(a) da CNH nº 
06192575603, CPF nº 08421476912, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10225/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JeFeRSON GOmeS De mORAeS, portador(a) 

da CNH nº 04387245901, CPF nº 01077885008, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10231/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLeUJUmAR KUNRAtH, por-
tador(a) da CNH nº 03438682207, CPF nº 05577933943, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10232/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mICHeL GOmeS De OLI-
VeIRA, portador(a) da CNH nº 05753172860, CPF nº 06788305927, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10233/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DeNIS DIttA-
DI, portador(a) da CNH nº 03669265511, CPF nº 00953501957, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10236/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUIz CARLOS 
DA SILVA, portador(a) da CNH nº 05579689854, CPF nº 04825149901, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10237/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GILVAm CAR-
LOS PINHeIRO, portador(a) da CNH nº 03394951290, CPF nº 
02053372958, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10238/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
SeRGIO DOS SANtOS GONCALVeS, portador(a) da CNH nº 
05122042854, CPF nº 05564003993, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10239/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JULIANO DA SILVA, portador(a) da CNH nº 
05165302697, CPF nº 07373598978, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10240/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; JONez DeLLA LIbeRA, portador(a) da CNH 
nº 03744480473, CPF nº 05969726958, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10241/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; GILmAR JOSe GIOVANONI, portador(a) 
da CNH nº 03031731970, CPF nº 55206964972, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10242/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARtA PUHL, portador(a) da 
CNH nº 04970083798, CPF nº 03425106902, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10244/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO mARCOS ALVeS, porta-
dor(a) da CNH nº 04232072888, CPF nº 04325053930, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10245/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLISeU bOItA, portador(a) 
da CNH nº 06897801295, CPF nº 11315188961, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10247/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; mAtHeUS HeNRIQUe SCHe-
ReR, portador(a) da CNH nº 05869047500, CPF nº 09750667905, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10248/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeLIPe NAIbO, 
portador(a) da CNH nº 05712390566, CPF nº 09224245943, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10249/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JeFFeRSON LUIz DOS 
SANtOS PACHeCO, portador(a) da CNH nº 06741977761, CPF 
nº 09558901954, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10253/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
SCHAIANe CASSIA FALCAO, portador(a) da CNH nº 05278241591, 
CPF nº 08077664962, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10255/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; mARCeLA SOttILI VALCAReNGHI, portador(a) da CNH nº 
06479863000, CPF nº 08066036906, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10257/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LUAN ANtONIO KILP, portador(a) da CNH nº 
06577726852, CPF nº 09448308973, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10259/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; LUCIANO ROGeR ALVeS, portador(a) da CNH 
nº 06033554369, CPF nº 09600177988, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10260/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; JOAO CARLOS FAbONAttO, portador(a) 
da CNH nº 06322563709, CPF nº 06692105951, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10261/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLISeU ANGeLO FAVARO, 
portador(a) da CNH nº 05601717665, CPF nº 09336391984, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10264/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VINICIUS PeReIRA ReGI-
NAttO, portador(a) da CNH nº 02084244460, CPF nº 00480792003, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10266/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDemIR 
DOS SANtOS LUCAteLLI, portador(a) da CNH nº 04034225408, 
CPF nº 06313819969, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10267/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADemIR ANtONIO ORO, portador(a) da CNH nº 02290292576, 
CPF nº 43081029953, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10269/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADeNILSON RAmOS PAIDA, portador(a) da CNH nº 
04339993096, CPF nº 00878783997, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10270/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eDSON LUIz DOS SANtOS, portador(a) da 
CNH nº 01184184104, CPF nº 03581866927, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10271/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; LOUReNCO DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 01681920467, CPF nº 42233682904, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10272/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeL AReNHARt, portador(a) 
da CNH nº 05747154218, CPF nº 06727879974, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10273/2020 por 
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infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALDeCIR mACHADO, portador(a) 
da CNH nº 05359076596, CPF nº 08864711929, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10275/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCeLO AUGUStO KAU-
FmANN, portador(a) da CNH nº 06653995435, CPF nº 09722239910, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10276/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIONAtAN 
VICtOR PeLISSeR, portador(a) da CNH nº 02431892537, CPF 
nº 03010923970, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10278/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JOAO PAULO CARDOSO De CARVALHO, portador(a) da CNH 
nº 04875339628, CPF nº 08035777963, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10280/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; JARDeL mACHADO, portador(a) da CNH 
nº 03970138481, CPF nº 06280934977, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10281/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; GILSON LUQUINI, portador(a) da CNH nº 
05008534739, CPF nº 07771604986, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10282/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eRICLeS DANIeL DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 06642492281, CPF nº 08134334954, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10283/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; JeANDeRSON DALA LIbeRA, por-
tador(a) da CNH nº 02832016605, CPF nº 00801971918, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10285/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANILDO OLIVeIRA DOS 
SANtOS, portador(a) da CNH nº 01297976374, CPF nº 34711619968, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10287/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON LUIz 
DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 01184184104, CPF nº 
03581866927, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10290/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
mAtIAS SImON, portador(a) da CNH nº 03572363040, CPF nº 
05536726900, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10291/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GeLSemINO PReSteS, portador(a) da CNH nº 03610390901, 
CPF nº 04665936943, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10294/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ANDeRSON bAtIStA FAGUNDeS, portador(a) da CNH nº 
05307726870, CPF nº 09758403982, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10295/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ALDAmIR JORGe PIReS DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 03186546218, CPF nº 56328087934, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10296/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; JeSSe PIReS De mAtOS, 
portador(a) da CNH nº 00967328036, CPF nº 76292118991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10301/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RAFAeL LANG, portador(a) 
da CNH nº 05747178240, CPF nº 09671326900, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10302/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; GAbRIeL mAURICIO GObbI, 
portador(a) da CNH nº 05945441831, CPF nº 07525987912, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10303/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SILmAR KLOSINSKI, por-
tador(a) da CNH nº 03953750543, CPF nº 00768055067, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10305/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIeGO FeRNANDO ALVeS, 
portador(a) da CNH nº 02900335119, CPF nº 05151253930, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10306/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDIVAN SCHmItz, porta-
dor(a) da CNH nº 06128284157, CPF nº 08995152907, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10309/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CRIStIANO GONCALVeS 
DA ROSA, portador(a) da CNH nº 05841876708, CPF nº 07695676900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10310/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; VAGNeR AN-
DReI CHIOSSI, portador(a) da CNH nº 06873136984, CPF nº 
09430026992, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10311/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
NeLSON bAtIStA De OLIVeIRA, portador(a) da CNH nº 01300289460, 
CPF nº 71506390030, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10312/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; ADemIR OLIVeIRA DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 
05247773360, CPF nº 03913280936, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10313/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; eDIPO eDUARDO De mOURA GAVIAO, por-
tador(a) da CNH nº 03856981816, CPF nº 06597094905, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10314/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLeOmAR De OReL, 
portador(a) da CNH nº 04802000982, CPF nº 06933177955, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10318/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CLOVIS HeNRIQUe RO-
DRIGeS CIVA, portador(a) da CNH nº 06786378262, CPF nº 
09364525957, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10319/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
tIAGO DA SILVA KemeRICH, portador(a) da CNH nº 06603804240, 
CPF nº 11026896967, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10321/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; OSmIR CARLOS DOS SANtOS, portador(a) da CNH nº 

04805853787, CPF nº 06852835936, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10322/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; RAFAeL DOS SANtOS RIbeIRO, portador(a) 
da CNH nº 03986728723, CPF nº 05929260958, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10323/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; GIOVANI ANDRe StOLL, por-
tador(a) da CNH nº 06506284210, CPF nº 10920040926, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10324/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIOGLeS DetOFOL, por-
tador(a) da CNH nº 05025209597, CPF nº 08127518921, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10325/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCeLO DA SILVA VAR-
GAS, portador(a) da CNH nº 06245651202, CPF nº 09998576903, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10326/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; GUIDO mUL-
LeR, portador(a) da CNH nº 01224687941, CPF nº 29709571915, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10327/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PAtRICIA VAR-
GAS, portador(a) da CNH nº 06444693017, CPF nº 06927074929, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10328/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeONARDO 
AUGUStO GIRARDeLLO, portador(a) da CNH nº 06220636973, 
CPF nº 08642162970, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10332/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RICARDO beLLeI, portador(a) da CNH nº 04624341009, 
CPF nº 07213177907, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10334/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; AUReLIO ANtUNeS, portador(a) da CNH nº 00953906246, 
CPF nº 45772401904, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10336/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; RODRIGO mISURA, portador(a) da CNH nº 02009094749, 
CPF nº 03745356985, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10337/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JOAO CARLOS JUNIOR RIbeIRO PAz, portador(a) da CNH 
nº 06781685002, CPF nº 10565451944, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10338/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; LUIz CARLOS DA SILVA FeRReIRA, por-
tador(a) da CNH nº 05882281127, CPF nº 09690259989, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10339/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOeLSOm De mOURA 
SANtOS, portador(a) da CNH nº 02732995891, CPF nº 00656845910, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10344/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ANtONIO JOSe 
beLLAVeR, portador(a) da CNH nº 01607709437, CPF nº 66512611934, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10352/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LUAN CARLOS 
POmmeReNING, portador(a) da CNH nº 04665175163, CPF nº 
07979028996, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10357/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LUAN FeRReIRA DOS SANtOS CAStILHO, portador(a) da CNH 
nº 06352160325, CPF nº 10068544952, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 10358/2020 por infringência 
ao Art. 261, II do Ctb; LUCAS ALVeS DA SILVA, portador(a) da 
CNH nº 06101079009, CPF nº 05380980902, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10360/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; GAbRIeL RUDI bOFF, portador(a) 
da CNH nº 06352160876, CPF nº 09855135946, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10361/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; FeRNANDO LUIz LASKOSKI, 
portador(a) da CNH nº 05673686347, CPF nº 06120605940, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10365/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JUCImAR ALbANI, porta-
dor(a) da CNH nº 03270046505, CPF nº 04843822922, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10366/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO ANtONIO PIOVeSAN 
FeRNANDeS, portador(a) da CNH nº 06982757065, CPF nº 
10882369954, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10368/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
JORGe SOteL, portador(a) da CNH nº 05559238189, CPF nº 
05852221937, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10369/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CASSIANO tHUmS De SOUzA, portador(a) da CNH nº 04389351434, 
CPF nº 02129883010, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10370/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; JAIRO LOPeS, portador(a) da CNH nº 06145585597, CPF 
nº 05458945905, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10371/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
CARLOS eDUARDO FeRReIRA CAVALHeIRO, portador(a) da 
CNH nº 05228831400, CPF nº 07972328935, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10372/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; CLAUDINeI SCHmIDt, portador(a) 
da CNH nº 06499434980, CPF nº 09173731978, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10374/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; SeRGIO mAURICIO HACK, 
portador(a) da CNH nº 04020738315, CPF nº 06615671921, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10375/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; CRIStIANO JOSe CAR-
DOSO, portador(a) da CNH nº 03331801473, CPF nº 00266555004, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 

10378/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ALeNCAR 
JUNIOR RezeNDe, portador(a) da CNH nº 03646385126, CPF 
nº 05919102926, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10379/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
mARCOS JUNIOR VIeIRA DA ROCHA, portador(a) da CNH nº 
05836983562, CPF nº 00989188930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10380/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; AIRtON ReNI LANGA DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 05314834592, CPF nº 07562072906, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10381/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; FAbIO GUARDA, portador(a) 
da CNH nº 04096815840, CPF nº 07544428966, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10384/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; bRUNO RAFFAeL FRAGOSSO, 
portador(a) da CNH nº 07047607436, CPF nº 06506718994, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10385/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; RODRIGO mAtHIAS DA 
COStA, portador(a) da CNH nº 06522306306, CPF nº 05841646966, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10387/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOAO mARCOS 
DA SILVA FeRRAz, portador(a) da CNH nº 06676264648, CPF nº 
07214742926, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 10389/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
LUCINDA VILLANI DIeSeL, portador(a) da CNH nº 01034322909, 
CPF nº 78070589949, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10390/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; GILbeRtO POmPeRmAIeR, portador(a) da CNH nº 
00895552424, CPF nº 03275214900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 10394/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; ADemAR mARQUeS LeAL, portador(a) da 
CNH nº 04147251686, CPF nº 92359272934, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 10444/2020 por infrin-
gência ao Art. 261, II do Ctb; VLADemIR De SOUzA mACHADO, 
portador(a) da CNH nº 01361489308, CPF nº 66968828049, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10445/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCIO mOURA FORteS, 
portador(a) da CNH nº 01602750048, CPF nº 00489854907, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10462/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; AmARILDO ALbeRtI, por-
tador(a) da CNH nº 02079482156, CPF nº 60575026987, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10466/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON DA SILVA, por-
tador(a) da CNH nº 05875642710, CPF nº 09614760958, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10469/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DARCI De ANDRADe, 
portador(a) da CNH nº 06417578312, CPF nº 49231383949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10470/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ADRIANO tRINDADe, 
portador(a) da CNH nº 04109340869, CPF nº 04936155985, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10471/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; SIDINeI FeRReIRA, por-
tador(a) da CNH nº 00794439892, CPF nº 02316081959, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10472/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; HeLIO RUbIm StUmm, 
portador(a) da CNH nº 01156411743, CPF nº 09920579904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10475/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLIzeU PeReIRA NUNeS, 
portador(a) da CNH nº 05537378674, CPF nº 09060854977, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10481/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eVeRtON PRIebe, porta-
dor(a) da CNH nº 02095143621, CPF nº 03216704939, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10484/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; PAULO CeSAR bALDIS-
SeRA, portador(a) da CNH nº 02907431972, CPF nº 21938210972, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10486/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; DIeGO OSCAR 
CeLLA, portador(a) da CNH nº 01201711711, CPF nº 00780895908, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10487/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCOS JOSe 
RAmOS, portador(a) da CNH nº 06296915303, CPF nº 09552441960, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10488/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON LUIz 
PINHeIRO, portador(a) da CNH nº 00862065755, CPF nº 02639466909, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10491/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDSON LUIz 
PINHeIRO, portador(a) da CNH nº 00862065755, CPF nº 02639466909, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10492/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; ReNAtO LU-
CAS, portador(a) da CNH nº 04248662020, CPF nº 06730188901, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
10493/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSe LUIz 
CUNHA QUeVeDO, portador(a) da CNH nº 03437288659, CPF 
nº 40218554087, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 10494/2020 por infringência ao Art. 261, II do Ctb; 
GUILHeRme mARCON WeIS, portador(a) da CNH nº 05869017620, 
CPF nº 07325964919, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 10495/2020 por infringência ao Art. 261, II do 
Ctb; GUILHeRme mARCON WeIS, portador(a) da CNH nº 
05869017620, CPF nº 07325964919, que tramita neste órgão de 
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trânsito o processo administrativo 10496/2020 por infringência ao 
Art. 261, II do Ctb; VANDeRLeI ADILIO mACHADO, portador(a) 
da CNH nº 01344041980, CPF nº 79908543920, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 10498/2020 por 
infringência ao Art. 261, II do Ctb; eLIzeU PeReIRA NUNeS, 
portador(a) da CNH nº 05537378674, CPF nº 09060854977, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10506/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; mARCeLO CALDeRAN, 
portador(a) da CNH nº 03712392330, CPF nº 04843662976, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10508/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JOSIeL SIQUeIRA, porta-
dor(a) da CNH nº 06165861470, CPF nº 10563137908, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10509/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; LeANDRO KOVALSKI, 
portador(a) da CNH nº 05277245516, CPF nº 08487828957, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10510/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; eDUARDO beCH, porta-
dor(a) da CNH nº 06145575128, CPF nº 07833738999, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 10511/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb; JONAtHAN bARbISAN, 
portador(a) da CNH nº 05397613622, CPF nº 08447704939, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 10512/2020 
por infringência ao Art. 261, II do Ctb. e, constando nos autos dos 
respectivos processos que os (as) condutores (as) se encontram 
em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente edital, NOtI-
FICADOS para, até o dia 11/01/2021, APReSeNtAR DeFeSA 
eSCRItA no órgão de registro de habilitação, situado na Rua Uru-
guai, 39 D, CeNtRO - CHAPeCO/SC - CeP: 89802500. Para ci-
ência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no 
Diário Oficial do estado de Santa Catarina. CHAPeCO, 28 de 
dezembro de 2020. RICARDO NeWtON CASAGRANDe, Autori-
dade de trânsito da CIRetRAN CHAPeCÓ.

Cod. Mat.: 712717

eDitaL nº 007/2020 - O Delegado Regional de Polícia e auto-
ridade de trânsito da 13ª Circunscrição Regional de trânsito 
– CiRetRan de São Miguel do Oeste/SC, Dr. WeSLeY aLMei-
Da anDRaDe, no uso de suas atribuições e com fundamento 
nos artigos 256, inciso III, 261, 265, da Lei nº 9.503/97 c/c art. 
23 da Resolução Nº 723/2018 do CONtRAN, após esgotados os 
meios previstos para notificar o infrator, pois tramita neste órgão 
de trânsito  processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir, e, notifica e faz saber a ALeSSANDRO KAISeR, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 045826876728, CPF 
n.° 072.205.639-73, que tramita, em seus termos legais os Autos 
do Processo Administrativo n.º 026/2020, por infração ao art. 261, 
I do Ctb; notifica e faz saber a bALtAzAR De bAIRROS, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 04534069751, CPF 
n.° 008.902.209-21, que tramita, em seus termos legais os Autos 
do Processo Administrativo n.º 094/2019, por infração ao Art. 218, 
III do Ctb; notifica e faz saber a CLeVeRSON VIDALettI, porta-
dor da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 05779340135, 
CPF n.° 092.864.219-40, que tramita, em seus termos legais os 
Autos do Processo Administrativo n.º 004/2020, por infração ao 
art. 277 do Ctb; notifica e faz saber a DIeYCKSON ADILSON 
De LImA, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro 
n.º 05127953850, CPF n.° 065.072.289-23, que tramita, em seus 
termos legais os Autos do Processo Administrativo n.º 009/2020, 
por infração ao art. 277 do Ctb; notifica e faz saber a DIeYCKSON 
ADILSON De LImA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
registro n.º 05127953850, CPF n.° 065.072.289-23, que tramita, 
em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo n.º 
010/2020, por infração ao art. 175 do Ctb; notifica e faz saber a 
DOUGLAS DANIeL NItSCHe, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação registro n.º 05256220307, CPF n.° 094.295.179-45, que 
tramita, em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo 
n.º 230/2019, por infração ao art. 165 do Ctb; notifica e faz saber 
a DOUGLAS DANIeL NItSCHe, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação registro n.º 05256220307, CPF n.° 094.295.179-45, que 
tramita, em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo 
n.º 228/2019, por infração ao art. 175 do Ctb; notifica e faz saber 
a DOUGLAS DANIeL NItSCHe, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação registro n.º 05256220307, CPF n.° 094.295.179-45, que 
tramita, em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo 
n.º 227/2019, por infração ao art. 170 do Ctb; notifica e faz saber 
a DOUGLAS DANIeL NItSCHe, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação registro n.º 05256220307, CPF n.° 094.295.179-45, que 
tramita, em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo 
n.º 229/2019, por infração ao art. 170 do Ctb; notifica e faz saber a 
eDeNILSON bONORA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
registro n.º 03141989504, CPF n.° 044.207.929-06, que tramita, 
em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo n.º 
028/2020, por infração ao art. 261, I do Ctb; notifica e faz saber a 
eLIzANDRO KUmm, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
registro n.º 04649752142, CPF n.° 083.363.029-64, que tramita, 
em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo n.º 
003/2020, por infração ao art. 165 do Ctb; notifica e faz saber a 
JOSe FRANCISCO CAVASSINI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação registro n.º 01807158130, CPF n.° 527.634.479-53, que 

tramita, em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo 
n.º 013/2020, por infração ao art. 165 do Ctb; notifica e faz saber a 
JOSe FRANCISCO CAVASSINI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação registro n.º 01807158130, CPF n.° 527.634.479-53, que 
tramita, em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo 
n.º 012/2020, por infração ao Art. 210 do Ctb; notifica e faz saber a 
JOSe FRANCISCO CAVASSINI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação registro n.º 01807158130, CPF n.° 527.634.479-53, que 
tramita, em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo 
n.º 011/2020, por infração ao art. 165 do Ctb; notifica e faz saber a 
LeOmAR eNGRAFF, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
registro n.º 05834796705, CPF n.° 092.791.949-41, que tramita, 
em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo n.º 
234/2019, por infração ao art. 165 do Ctb; notifica e faz saber a 
LUIz CARLOS DOS SANtOS, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação registro n.º 06126943969, CPF n.° 049.626.199-18, que 
tramita, em seus termos legais os Autos do Processo Administrativo 
n.º 008/2020, por infração ao art. 165 do Ctb; notifica e faz saber 
a LUIz CARLOS DOS SANtOS, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação registro n.º 06126943969, CPF n.° 049.626.199-18, 
que tramita, em seus termos legais os Autos do Processo Admi-
nistrativo n.º 007/2020, por infração ao art. 165 do Ctb; notifica 
e faz saber a NeUDIR GONçALVeS De AzeVeDO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 01018228407, CPF 
n.° 027.735.159-60, que tramita, em seus termos legais os Autos 
do Processo Administrativo n.º 025/2020, por infração ao art. 261, 
I do Ctb; notifica e faz saber a NOe StReGe, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação registro n.º 04484974069, CPF n.° 
425.304.589-87, que tramita, em seus termos legais os Autos do 
Processo Administrativo n.º 022/2020, por infração ao Art. 210 do 
Ctb; notifica e faz saber a RAFAeL mAURO beRtO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 03559384684, CPF n.° 
064.798.039-81, que tramita, em seus termos legais os Autos do 
Processo Administrativo n.º 604/2018, por infração ao art. 165 do 
Ctb; notifica e faz saber a VALmOR VeNDeLINO ALbAN, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 01693725641, CPF 
n.° 907.526.359-72, que tramita, em seus termos legais os Autos do 
Processo Administrativo n.º 002/2020, por infração ao art. 175 do 
Ctb. e, constando dos Autos que se encontram em lugar incerto 
e não sabido, ficam, pelo presente edital, NOtIFICADOS para, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste, apresentar 
defesa escrita sobre o fato que lhe é imputado, comparecendo 
perante esta Autoridade, sediada na 13ª CIRetRAN, junto ao Setor 
de Imposição de Penalidades, sito a Rua Waldemar Rangrab, nº 
569, Centro, São miguel do Oeste/SC. Para ciência dos infratores, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial 
do estado. São miguel do Oeste/SC, 28 de dezembro de 2020. 
WeSLeY ALmeIDA ANDRADe, 13ª Delegacia Regional de Polícia.

Cod. Mat.: 712787

eDItAL Nº 008/2020 - O Delegado Regional de Polícia e Autoridade 
de trânsito da 13ª Circunscrição Regional de trânsito – CIRetRAN 
de São miguel do Oeste/SC, Dr. WeSLeY ALmeIDA ANDRADe, 
no uso de suas atribuições e com fundamento nos artigos 256, 
inciso III, 261, 265, da Lei nº 9.503/97 c/c art. 23 da Resolução Nº 
723/2018 do CONtRAN, depois de esgotados os meios previstos 
para notificar o infrator, que o recurso interposto perante a Junta 
Administrativa de Recursos de Infração - JARI restou indeferido, 
mantendo-se o AtO PUNItIVO do processo administrativo de sus-
pensão do direito de dirigir que tramita neste órgão de trânsito, 
notifica e faz saber a ADRIANO KLAUCK, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação registro n.º 01201587190, nos Autos do 
Processo Administrativo n.º 132/2017, art. 165 do Ctb, manteve 
seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição credenciada 
pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados 
a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de 
trânsito; notifica e faz saber a ALbANO ROQUe APeL, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 02863512402, nos 
Autos do Processo Administrativo n.º 283/2018, art. 277 do Ctb, 
manteve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito;
notifica e faz saber a CARmeLItA mARIA SCHNeIDeR, portado-
ra da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 01430493810, 
nos Autos do Processo Administrativo n.º 047/2017, art. 261, I do 
Ctb, manteve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 1 
(um) mês, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, 
na forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição 
credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de recicla-
gem, contados a partir da entrega da carteira nacional de habilita-
ção no órgão de trânsito; notifica e faz saber a CeLINO FReIDeR, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 02326958063, 
nos Autos do Processo Administrativo n.º 648/2018, art. 165 do 
Ctb, manteve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 

(doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de 
reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional de 
habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a CLAUCIR 
COLOmbO, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro 
n.º 01391365844, nos Autos do Processo Administrativo n.º 442/2018, 
art. 218, III do Ctb, manteve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 2 (dois) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
CLAUDIR tRUCOLO, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
registro n.º 01813342470, nos Autos do Processo Administrativo 
n.º 208/2017, art. 277 do Ctb, manteve seu direito de dirigir sus-
penso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a DIeGO NORONHA, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação registro n.º 04940677792, nos Autos do Processo Admi-
nistrativo n.º 431/2018, art. 165 do Ctb, manteve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência 
obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial 
ou a distância a ser realizado em instituição credenciada pelo De-
tRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir 
da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsi-
to; notifica e faz saber a DIeGO NORONHA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação registro n.º 04940677792, nos Autos do 
Processo Administrativo n.º 432/2018, art. 175 do Ctb, manteve 
seu direito de dirigir suspenso pelo período de 1 (um) mês, frequ-
ência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma pre-
sencial ou a distância a ser realizado em instituição credenciada 
pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados 
a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de 
trânsito; notifica e faz saber a DOUGLAS DeVILLA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 05052725918, nos 
Autos do Processo Administrativo n.º 146/2016, art. 162, II do Ctb, 
manteve a penalidade de cassação de sua Carteira Nacional de 
Habilitação pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da en-
trega da CNH no órgão de trânsito; notifica e faz saber a eGIDIO 
GRINGS, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 
01092254920, nos Autos do Processo Administrativo n.º 182/2017, 
art. 165 do Ctb, manteve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
eNIO beDIN, portador da Carteira Nacional de Habilitação regis-
tro n.º 04096349488, nos Autos do Processo Administrativo n.º 
037/2017, art. 261, I do Ctb, manteve seu direito de dirigir sus-
penso pelo período de 1 (um) mês, frequência obrigatória em cur-
so de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser 
realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
FeRNANDO HeNRIQUe FeRRI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação registro n.º 05246583155, nos Autos do Processo Ad-
ministrativo n.º 685/2018, art. 165-A do Ctb, manteve seu direito 
de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência 
obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial 
ou a distância a ser realizado em instituição credenciada pelo De-
tRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir 
da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsi-
to; notifica e faz saber a IVAN CARLOS VANASSI, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 03669266098, nos 
Autos do Processo Administrativo n.º 009/2016, art. 218, III do 
Ctb, manteve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 2 
(dois) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de 
reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional de 
habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a IzAIR VILSON 
RUPOLO, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro 
n.º 01181042295, nos Autos do Processo Administrativo n.º 255/2018, 
art. 165 do Ctb, manteve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
JeAN bURIN, portador da Carteira Nacional de Habilitação regis-
tro n.º 05136982604, nos Autos do Processo Administrativo n.º 
062/2017, art. 162, II do Ctb, manteve a penalidade de cassação 
de sua Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de 2 (dois) 
anos, contados a partir da entrega da CNH no órgão de trânsito; 
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notifica e faz saber a JeSUS tORReS, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação registro n.º 02343963607, nos Autos do Pro-
cesso Administrativo n.º 225/2016, art. 261, I do Ctb, manteve 
seu direito de dirigir suspenso pelo período de 2 (dois) meses, 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição credencia-
da pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, con-
tados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a JOÃO mARCOS PeReIRA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 05642698951, 
nos Autos do Processo Administrativo n.º 201/2017, art. 244, II do 
Ctb, manteve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 1 
(um) mês, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, 
na forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição 
credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de recicla-
gem, contados a partir da entrega da carteira nacional de habilita-
ção no órgão de trânsito; notifica e faz saber a LeONIR LAUSCHNeR, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 02964272255, 
nos Autos do Processo Administrativo n.º 552/2018, art. 165-A do 
Ctb, manteve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 
(doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de 
reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional de 
habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a LUA GRIN-
GS, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 
03884268583, nos Autos do Processo Administrativo n.º 021/2016, 
art. 218, III do Ctb, manteve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 6 (seis) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
LUIz RICARDO JAHN, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção registro n.º 02341924611, nos Autos do Processo Administra-
tivo n.º 047/2019, art. 165 do Ctb, manteve seu direito de dirigir 
suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória 
em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância 
a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e 
realização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega 
da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e 
faz saber a mAIKON DOUGLAS LAWISCH, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação registro n.º 04394939257, nos Autos do 
Processo Administrativo n.º 048/2019, art. 165 do Ctb, manteve 
seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição credencia-
da pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, con-
tados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a mARCeLO CRIStIANO 
WebeR, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 
04372373905, nos Autos do Processo Administrativo n.º 287/2018, 
art. 277 do Ctb, manteve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
mARCIO ROSIN, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
registro n.º 03870026204, nos Autos do Processo Administrativo 
n.º 276/2018, art. 165 do Ctb, manteve seu direito de dirigir sus-
penso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a PAULO RICARDO FeLISIAK, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação registro n.º 04050729926, nos Autos do Proces-
so Administrativo n.º 071/2016, arts. 165 e 210, ambos do Ctb, 
manteve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 13 (treze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a RICARDO JOSe KOJO-
ROSKI, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 
051819050961, nos Autos do Processo Administrativo n.º 021/2018, 
art. 165 do Ctb, manteve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
tHIAGO AVeLINO SPeSSAtO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação registro n.º 03816472364, nos Autos do Processo Ad-
ministrativo n.º 074/2014, art. 261, I do Ctb, manteve seu direito 
de dirigir suspenso pelo período de 1 (um) mês, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/

SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a VALDIR AmARAL, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação registro n.º 05917668606, nos Autos do Pro-
cesso Administrativo n.º 826/2018, art. 165 do Ctb, manteve seu 
direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, fre-
quência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma pre-
sencial ou a distância a ser realizado em instituição credenciada 
pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados 
a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de 
trânsito; notifica e faz saber a VALDIR DA COStA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação registro n.º 04207020106, nos 
Autos do Processo Administrativo n.º 349/2018, art. 165 do Ctb, 
manteve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a VALDIR FRANCISCO 
WINKeLmANN, portador da Carteira Nacional de Habilitação re-
gistro n.º 01597732966, nos Autos do Processo Administrativo n.º 
031/2016, art. 218, III do Ctb, manteve seu direito de dirigir sus-
penso pelo período de 2 (dois) meses, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a WALDIR WUNSCH, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação registro n.º 01013235340, nos Autos do Processo Admi-
nistrativo n.º 326/2016, art. 261, I do Ctb, manteve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 1 (um) mês, frequência obrigató-
ria em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a dis-
tância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito. 
e, constando dos Autos que se encontram em lugar incerto e não 
sabido, ficam, pelo presente edital, NOtIFICADOS para, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da publicação deste, entregar sua CNH 
para iniciar o cumprimento da penalidade, ou, interpôr recurso ao 
CetRAN, comparecendo perante esta Autoridade, sediada na 13ª 
CIRetRAN, junto ao Setor de Imposição de Penalidades, sito a 
Rua Waldemar Rangrab, nº 569, Centro, São miguel do Oeste/SC. 
Ainda, de acordo com o artigo 16, inciso I e § 2º da Resolução nº 
723/2018 do CONtRAN, decorridos 15 (quinze) dias do término 
do prazo para interposição do recurso, será lançado o impedimen-
to decorrente da penalidade junto ao prontuário no ReNACH. Para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do estado. São miguel do Oeste/SC, 28 de de-
zembro de 2020. WeSLeY ALmeIDA ANDRADe, 13ª Delegacia 
Regional de Polícia.

Cod. mat.: 712793

eDitaL nº 009/2020 - O Delegado Regional de Polícia e auto-
ridade de trânsito da 13ª Circunscrição Regional de trânsito 
– CiRetRan de São Miguel do Oeste/SC, Dr. WeSLeY aLMei-
Da anDRaDe, no uso de suas atribuições e com fundamento nos 
artigos 256, inciso III, 261, 265, da Lei nº 9.503/97 c/c art. 23 da 
Resolução nº 723/2018 do CONtRAN, após esgotados os meios 
previstos para notificar o infrator, pois tramita neste órgão de trân-
sito o AtO PUNItIVO do processo administrativo de suspensão 
do direito de dirigir, e, notifica e faz saber a ADemIR ANtONIO 
PINHeIRO, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
02605175198, CPF n.° 895.297.749-15, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 183/2019, por infração ao artigo 165-A do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a ADemIR DA SILVA, porta-
dor da Carteira Nacional de Habilitação n.º 06050299987, CPF n.° 
062.536.359-05, nos Autos do Processo Administrativo n. º 058/2019, 
por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir sus-
penso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a ADemIR SCHUtz, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação n.º 02899717308, CPF n.° 848.739.499-04, nos Autos do 
Processo Administrativo n. º 209/2019, por infração ao artigo 244, 
I do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 1 
(um) mês, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, 
na forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição 
credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de recicla-
gem, contados a partir da entrega da carteira nacional de habilita-
ção no órgão de trânsito; notifica e faz saber a ADRIANO VARGAS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 05235901919, 
CPF n.° 026.306.590-11, nos Autos do Processo Administrativo n. 

º 060/2019, por infração ao artigo 165-A do Ctb, teve seu direito 
de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência 
obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial 
ou a distância a ser realizado em instituição credenciada pelo De-
tRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir 
da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsi-
to; notifica e faz saber a ALAmIR LUIz zANeLLA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação n.º 01938079250, CPF n.° 
386.530.449-49, nos Autos do Processo Administrativo n. º 211/2019, 
por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir sus-
penso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a ALAN LeANDRO HAAG, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação n.º 06005048687, CPF n.° 094.194.089-65, nos Autos 
do Processo Administrativo n. º 090/2019, por infração ao artigo 
165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 
12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame 
de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional 
de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a ALeX 
JUNIOR WeRmUtH SCHUtz, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação n.º 05360084855, CPF n.° 092.067.159-41, nos Autos 
do Processo Administrativo n. º 033/2018, por infração ao artigo 
277 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 
12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame 
de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional 
de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a ALtAIR 
KRAUSS, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
05304835664, CPF n.° 066.054.569-12, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 652/2018, por infração ao artigo 218, III do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 2 (dois) meses, 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição credencia-
da pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, con-
tados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a ALtAIR KRAUSS, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação n.º 05304835664, CPF n.° 
066.054.569-12, nos Autos do Processo Administrativo n. º 667/2018, 
por infração ao artigo 175 do Ctb, teve seu direito de dirigir sus-
penso pelo período de 2 (dois) meses, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a ALtAIR KRAUSS, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação n.º 05304835664, CPF n.° 066.054.569-12, nos Autos do 
Processo Administrativo n. º 671/2018, por infração ao artigo 277 
do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 
(doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de 
reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional de 
habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a ALtAIR 
KRAUSS, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
05304835664, CPF n.° 066.054.569-12, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 693/2018, por infração ao artigo 165 do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a ANGeLO SILVeRIO SAN-
DRI, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 03337431261, 
CPF n.° 297.158.739-87, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 064/2018, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a ANtONIO UbIRAtAN ANtUNeS CORReA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 02484728306, 
CPF n.° 533.888.529-87, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 051/2017, por infração ao artigo 261, I do Ctb, teve seu direito 
de dirigir suspenso pelo período de 1 (um) mês, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a ARNO ALmIRON DA COStA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação n.º 03495520475, CPF n.° 
562.567.600-34, nos Autos do Processo Administrativo n. º 045/2017, 
por infração ao artigo 261, I do Ctb, teve seu direito de dirigir 
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suspenso pelo período de 1 (um) mês, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a bALtAzAR De bAIRROS, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação n.º 04534069751, CPF n.° 008.902.209-21, nos 
Autos do Processo Administrativo n. º 146/2019, por infração ao 
artigo 244, II do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 2 (dois) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
bRUNO tHOmAS, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
n.º 01865597329, CPF n.° 141.944.069-15, nos Autos do Proces-
so Administrativo n. º 649/2018, por infração ao artigo 165 do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a CARINe WILGeS, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação n.º 05032668167, CPF n.° 
077.590.829-08, que os Autos do Processo Administrativo n. º 
703/2018, por infração ao artigo 170 do Ctb, foram julgados ex-
tintos e terão seu arquivamento efetivado; notifica e faz saber a 
CARINe WILGeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
n.º 05032668167, CPF n.° 077.590.829-08, nos Autos do Proces-
so Administrativo n. º 716/2018, por infração ao artigo 165-A do 
Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a CARLOS DO SANtOS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 03361157313, 
CPF n.° 526.042.099-34, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 208/2019, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a CLAUDI bOAVeNtURA, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação n.º 01474896376, CPF n.° 895.655.849-
34, nos Autos do Processo Administrativo n. º 199/2018, por infra-
ção aos artigos 165 e 176, III, ambos do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 16 (dezesseis) meses, frequência 
obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial 
ou a distância a ser realizado em instituição credenciada pelo De-
tRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir 
da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsi-
to; notifica e faz saber a CLAUDIO ROSA SteFANI, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação n.º 01099991510, CPF n.° 
154.265.210-34, nos Autos do Processo Administrativo n. º 864/2013, 
por infração ao artigo 261, I do Ctb, teve seu direito de dirigir 
suspenso pelo período de 1 (um) mês, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a CLAUDIOzIR PeReIRA DIAS, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação n.º 01102828461, CPF n.° 758.798.839-49, 
nos Autos do Processo Administrativo n. º 035/2019, por infração 
ao artigo 165-A do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
CLeItON SeCCO, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
n.º 04747621625, CPF n.° 078.514.429-31, nos Autos do Proces-
so Administrativo n. º 636/2018, por infração ao artigo 244, II do 
Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 2 (dois) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a CLODINeI meNeGAt, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 04970057896, 
CPF n.° 025.604.499-60, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 056/2016, por infração ao artigo 218, III do Ctb, teve seu direito 
de dirigir suspenso pelo período de 2 (dois) meses, frequência 
obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial 
ou a distância a ser realizado em instituição credenciada pelo De-
tRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir 
da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsi-
to; notifica e faz saber a CRIStIANO KUmmeR, portador da Car-

teira Nacional de Habilitação n.º 05048105082, CPF n.° 083.550.809-
98, nos Autos do Processo Administrativo n. º 111/2019, por 
infração ao artigo 165-A do Ctb, teve seu direito de dirigir suspen-
so pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a DANIeL HAUSCHILD, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação n.º 06202058703, CPF n.° 092.098.589-05, nos Autos 
do Processo Administrativo n. º 618/2018, por infração ao artigo 
165-A do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período 
de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame 
de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional 
de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a DANIeL 
SeVALD, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 03557129200, 
CPF n.° 050.631.639-47, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 560/2018, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a eDUARDO HARtmANN, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação n.º 05892512779, CPF n.° 102.751.729-
37, nos Autos do Processo Administrativo n. º 574/2018, por infra-
ção ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
eGON OttO bORtH, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
n.º 00938764430, CPF n.° 430.931.919-04, nos Autos do Proces-
so Administrativo n. º 645/2018, por infração ao artigo 165 do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a eRICO meNDeS DOS 
SANtOS, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
01281613425, CPF n.° 037.885.849-12, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 677/2018, por infração ao artigo 165 do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a eVANIR DAtSCHUKe, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 00750697343, 
CPF n.° 736.633.879-68, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 004/2019, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a FeRNANDO HeNRIQUe SeHN, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação n.º 04662107945, CPF n.° 
071.229.719-70, nos Autos do Processo Administrativo n. º 084/2016, 
por infração aos artigos 165 e 244, III, ambos do Ctb, teve seu 
direito de dirigir suspenso pelo período de 25 (vinte e cinco) meses, 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição credencia-
da pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, con-
tados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a FeRNANDO mARKWAR-
Dt teIXeIRA DA ROSA, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação n.º 04537319100, CPF n.° 068.286.859-03, nos Autos do 
Processo Administrativo n. º 183/2018, por infração ao artigo 277 
do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 
(doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de 
reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional de 
habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a FeRNANDO 
SeNteR, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 05948252299, 
CPF n.° 101.155.139-06, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 625/2018, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a FeRNANDO teRNUS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n.º 02315672403, CPF n.° 041.165.309-13, 

nos Autos do Processo Administrativo n. º 797/2018, por infração 
ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
FeRNANDO teRNUS, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção n.º 02315672403, CPF n.° 041.165.309-13, nos Autos do Pro-
cesso Administrativo n. º 811/2018, por infração ao artigo 165-A 
do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 
(doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de 
reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional de 
habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a FLAVIO 
ARNHOLD, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
02336510860, CPF n.° 026.203.049-70, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 057/2019, por infração ao artigo 165 do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a GeLSON LUIz ARtIFON, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 02834653454, 
CPF n.° 736.754.159-53, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 082/2019, por infração ao artigo 244, I do Ctb, teve seu direito 
de dirigir suspenso pelo período de 2 (dois) meses, frequência 
obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial 
ou a distância a ser realizado em instituição credenciada pelo De-
tRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir 
da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsi-
to; notifica e faz saber a GILmAR PeReIRA DOS SANtOS, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 00733258005, CPF 
n.° 021.885.929-56, nos Autos do Processo Administrativo n. º 
119/2019, por infração ao artigo 165-A do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a HILARIO HOFFeLDeR, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n.º 02018624678, CPF n.° 220.376.329-91, 
que os Autos do Processo Administrativo n. º 199/2019, por infra-
ção ao artigo 165-A do Ctb, foram julgados extintos e terão seu 
arquivamento efetivado; notifica e faz saber a ItAmAR GIOmbeLLI, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 05520107175, 
CPF n.° 041.068.169-54, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 532/2018, por infração ao artigo 244, II do Ctb, teve seu direito 
de dirigir suspenso pelo período de 2 (dois) meses, frequência 
obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial 
ou a distância a ser realizado em instituição credenciada pelo De-
tRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir 
da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsi-
to; notifica e faz saber a JACIR FRANCISCO tAPAReLLO, porta-
dor da Carteira Nacional de Habilitação n.º 03190508774, CPF n.° 
430.616.729-15, nos Autos do Processo Administrativo n. º 110/2019, 
por infração ao artigo 165-A do Ctb, teve seu direito de dirigir 
suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória 
em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância 
a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e 
realização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega 
da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e 
faz saber a JACIR FRANCISCO tAPAReLLO, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação n.º 03190508774, CPF n.° 430.616.729-
15, nos Autos do Processo Administrativo n. º 149/2019, por infra-
ção ao artigo 263, II do Ctb, teve sua Carteira Nacional de 
Habilitação cassada pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a par-
tir da entrega da CNH no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
JACSON ANtONIO DA CRUz, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação n.º 01865486674, CPF n.° 041.073.109-90, nos Autos 
do Processo Administrativo n. º 157/2016, por infração ao artigo 
165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 
12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame 
de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional 
de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a JAIR 
StAUb, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 01591156565, 
CPF n.° 036.207.489-50, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 005/2019, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a JAIR StAUb, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação n.º 01591156565, CPF n.° 036.207.489-50, nos 
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Autos do Processo Administrativo n. º 006/2019, por infração ao 
artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo perí-
odo de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de reci-
clagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado 
em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exa-
me de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacio-
nal de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a Je-
FeRSON FReItAS DOS SANtOS, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação n.º 05832378964, CPF n.° 096.868.539-01, nos 
Autos do Processo Administrativo n. º 711/2018, por infração ao 
artigo 165-A do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
JeFeRSON FReItAS DOS SANtOS, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação n.º 05832378964, CPF n.° 096.868.539-01, nos 
Autos do Processo Administrativo n. º 777/2018, por infração ao 
artigo 261, I do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 6 (seis) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
JHeISON De bONA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
n.º 06211969901, CPF n.° 099.466.929-10, nos Autos do Proces-
so Administrativo n. º 038/2019, por infração ao artigo 165-A do 
Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a JOAO PAULO bARbOSA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 06712886719, 
CPF n.° 084.473.349-02, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 049/2019, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a JOeL De mARCOS JARDIm, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação n.º 04883141375, CPF n.° 
037.580.309-27, nos Autos do Processo Administrativo n. º 701/2018, 
por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir sus-
penso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a JONAtAN DUtRA bRASIL, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação n.º 05982364783, CPF n.° 111.065.599-16, nos 
Autos do Processo Administrativo n. º 079/2019, por infração ao 
artigo 175 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo perí-
odo de 2 (dois) meses, frequência obrigatória em curso de recicla-
gem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame 
de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional 
de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a JOSe 
CLAUDIR DA COStA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
n.º 04887040292, CPF n.° 055.097.799-69, nos Autos do Proces-
so Administrativo n. º 083/2019, por infração ao artigo 244, I do 
Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 2 (dois) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a LAeRCIO DOUGLAS SI-
mIONI, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 04763448775, 
CPF n.° 083.452.789-81, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 160/2018, por infração ao artigo 175 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 8 (oito) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a LeANDRO GASPAR, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n.º 03472738470, CPF n.° 057.874.579-86, 
nos Autos do Processo Administrativo n. º 647/2018, por infração 
ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
LeOCIR RObeRtO KOSLOSKI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação n.º 04706856829, CPF n.° 180.235.708-46, nos Autos 
do Processo Administrativo n. º 095/2019, por infração ao artigo 

176, III do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período 
de 4 (quatro) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame 
de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional 
de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a LeOCIR 
RObeRtO KOSLOSKI, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação n.º 04706856829, CPF n.° 180.235.708-46, nos Autos do 
Processo Administrativo n. º 125/2019, por infração ao artigo 165 
do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 
(doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de 
reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional de 
habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a LeOCIR 
RObeRtO KOSLOSKI, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação n.º 04706856829, CPF n.° 180.235.708-46, nos Autos do 
Processo Administrativo n. º 133/2019, por infração ao artigo 170 
do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 2 
(dois) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de 
reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional de 
habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a LeONARDO 
FAVeRO VIeIRA DA SILVA, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação n.º 05652404034, CPF n.° 104.472.169-37, nos Autos do 
Processo Administrativo n. º 276/2016, por infração ao artigo 261, 
I do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 1 
(um) mês, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, 
na forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição 
credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de recicla-
gem, contados a partir da entrega da carteira nacional de habilita-
ção no órgão de trânsito; notifica e faz saber a LUCAS JOÃO 
GONçALVeS OLIbONI, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação n.º 05819051762, CPF n.° 096.502.839-94, nos Autos do 
Processo Administrativo n. º 203/2019, por infração ao artigo 244, 
I do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 1 
(um) mês, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, 
na forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição 
credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de recicla-
gem, contados a partir da entrega da carteira nacional de habilita-
ção no órgão de trânsito; notifica e faz saber a LUIS CARLOS 
VeNtURIm, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
03689777685, CPF n.° 579.720.609-91, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 104/2016, por infração ao artigo 244, II e V, do 
Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 2 (dois) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a LUIS VANDeRLeI KRetz-
mANN RODRIGUeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
n.º 05978897607, CPF n.° 039.073.439-05, nos Autos do Proces-
so Administrativo n. º 266/2018, por infração ao artigo 277 do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a LUIz CARLOS DIAS mAS-
SA, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 01521994436, 
CPF n.° 385.828.059-34, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 292/2016, por infração ao artigo 261, I do Ctb, teve seu direito 
de dirigir suspenso pelo período de 1 (um) mês, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a LUIz CARLOS DOS SANtOS, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação n.º 06126943969, CPF n.° 
049.626.199-18, nos Autos do Processo Administrativo n. º 040/2019, 
por infração ao artigo 165-A do Ctb, teve seu direito de dirigir 
suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória 
em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância 
a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e 
realização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega 
da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e 
faz saber a mAGNOS FRANzeN De SOUzA, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação n.º 00345105186, CPF n.° 974.927.870-
49, nos Autos do Processo Administrativo n. º 008/2017, por infra-
ção ao artigo 261, I do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso 
pelo período de 1 (um) mês, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
mAICON COLLISeLLI, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção n.º 05099753890, CPF n.° 046.053.139-58, nos Autos do Pro-
cesso Administrativo n. º 150/2019, por infração ao artigo 263, II 

do Ctb, teve sua Carteira Nacional de Habilitação cassada pelo 
prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da entrega da CNH no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a mARCeLO ALLebRANDt, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 04046052390, 
CPF n.° 070.976.339-56, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 219/2019, por infração ao artigo 277, § 3º do Ctb (vigente à 
época), teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 
(doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de 
reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional de 
habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a mARCIeL 
RAmbO GRASeL, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
n.º 04072693100, CPF n.° 054.818.699-50, nos Autos do Proces-
so Administrativo n. º 213/2019, por infração ao artigo 175 do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 8 (oito) meses, 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição credencia-
da pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, con-
tados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a mARCIO De mORAIS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 02334079592, 
CPF n.° 042.045.159-59, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 576/2018, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a mARCIO De mORAIS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n.º 02334079592, CPF n.° 042.045.159-59, 
nos Autos do Processo Administrativo n. º 582/2018, por infração 
ao artigo 176, I do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 2 (dois) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
mARCIO De mORAIS, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção n.º 02334079592, CPF n.° 042.045.159-59, nos Autos do Pro-
cesso Administrativo n. º 583/2018, por infração ao artigo 176, II 
do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 2 
(dois) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de 
reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional de 
habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a mARCIO 
De mORAIS, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
02334079592, CPF n.° 042.045.159-59, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 584/2018, por infração ao artigo 176, V do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 2 (dois) meses, 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição credencia-
da pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, con-
tados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a mARCOS ALeXANDeR 
WUItSCHIK, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
03878918308, CPF n.° 061.138.659-32, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 591/2018, por infração ao artigo 165-A do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a mARCOS CezAR GAVA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 01728237086, 
CPF n.° 017.359.329-14, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 076/2019, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a mARCOS DOS SANtOS, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação n.º 03773876960, CPF n.° 010.949.449-
04, nos Autos do Processo Administrativo n. º 788/2018, por infra-
ção ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
mARIO eRbeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
01672689708, CPF n.° 422.750.839-87, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 061/2017, por infração ao artigo 261, I do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 2 (dois) meses, 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição credencia-
da pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, con-
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tados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a mARIO ReICHeRt, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 02243400198, CPF 
n.° 779.973.959-20, nos Autos do Processo Administrativo n. º 
221/2019, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a mARLON HeNSeL, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n.º 05555501864, CPF n.° 088.155.209-70, 
nos Autos do Processo Administrativo n. º 165/2017, por infração 
ao artigo 244, III do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 1 (um) mês, frequência obrigatória em curso de reci-
clagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado 
em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exa-
me de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacio-
nal de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a mAteUS 
SARzI, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 06362908136, 
CPF n.° 081.881.729-10, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 101/2019, por infração ao artigo 165-A do Ctb, teve seu direito 
de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência 
obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial 
ou a distância a ser realizado em instituição credenciada pelo De-
tRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir 
da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsi-
to; notifica e faz saber a mICHeL HeNRIQUe De LImA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação n.º 04379015438, CPF n.° 
069.336.289-81, nos Autos do Processo Administrativo n. º 216/2019, 
por infração ao artigo 277, § 3º do Ctb (vigente à época), teve seu 
direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, fre-
quência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma pre-
sencial ou a distância a ser realizado em instituição credenciada 
pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados 
a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de 
trânsito; notifica e faz saber a mOACIR CARmItO meNIN CeNCI, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 02620506255, 
CPF n.° 385.283.479-15, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 257/2014, por infração ao artigo 261, I do Ctb, teve seu direito 
de dirigir suspenso pelo período de 1 (um) mês, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a mOACIR INACIOFeRGUtz, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação n.º 03252640155, CPF n.° 
477.336.329-00, nos Autos do Processo Administrativo n. º 028/2019, 
por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir sus-
penso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a NeLSON CARLOS ALFF CORReA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n.º 00966671776, CPF n.° 937.835.749-00, 
nos Autos do Processo Administrativo n. º 722/2014, por infração 
ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
NeLSON De ALmeIDA CAStRO, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação n.º 0594939702, CPF n.° 987.498.039-72, nos Au-
tos do Processo Administrativo n. º 026/2019, por infração ao ar-
tigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período 
de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame 
de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional 
de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a OtAVIO 
ROVeDDeR, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
00990639360, CPF n.° 469.146.339-91, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 231/2017, por infração ao artigo 165 do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a PAULO mAteUS DA SIL-
VA, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 03248320985, 
CPF n.° 046.406.139-38, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 682/2014, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 

notifica e faz saber a PAULO VARGAS, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação n.º 05442657128, CPF n.° 039.881.619-00, 
nos Autos do Processo Administrativo n. º 130/2019, por infração 
ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
PeDRO ARIStIDeS SCHmItz, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação n.º 00927930120, CPF n.° 385.324.339-87, nos Autos 
do Processo Administrativo n. º 112/2019, por infração ao artigo 
165-A do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período 
de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame 
de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional 
de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a PeDRO 
eRmINIO beNeDettI, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção n.º 02975399713, CPF n.° 732.602.669-68, nos Autos do Pro-
cesso Administrativo n. º 033/2017, por infração ao artigo 261, I do 
Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 1 (um) 
mês, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a PeDRO GOSe, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação n.º 05666619394, CPF n.° 
477.159.289-68, nos Autos do Processo Administrativo n. º 055/2019, 
por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir sus-
penso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a RICARDO PAGANINI COLDebeLLA, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação n.º 04330509767, CPF n.° 066.968.889-
42, nos Autos do Processo Administrativo n. º 214/2019, por infra-
ção ao artigo 277, § 3º do Ctb (vigente à época), teve seu direito 
de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência 
obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial 
ou a distância a ser realizado em instituição credenciada pelo De-
tRAN/SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir 
da entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsi-
to; notifica e faz saber a RODRIGO FReY, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n.º 04498503047, CPF n.° 070.677.439-66, 
nos Autos do Processo Administrativo n. º 187/2018, por infração 
ao artigo 277 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
RUDINeI FeRRARINI, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
n.º 04079392523, CPF n.° 047.701.399-69, nos Autos do Proces-
so Administrativo n. º 209/2018, por infração ao artigo 165 do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a SANDRO DISNeR, porta-
dor da Carteira Nacional de Habilitação n.º 04557977505, CPF n.° 
071.513.339-00, nos Autos do Processo Administrativo n. º 133/2017, 
por infração ao artigo 277 do Ctb, teve seu direito de dirigir sus-
penso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a 
ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e rea-
lização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a SeRGIO PAVANAttO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação n.º 01913372204, CPF n.° 743.753.429-00, nos Autos 
do Processo Administrativo n. º 518/2018, por infração ao artigo 
165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 
12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame 
de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional 
de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a teLVIO 
GHeNO mUCHA, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
05129829946, CPF n.° 083.591.689-89, que os Autos do Proces-
so Administrativo n. º 369/2016, por infração ao artigo 165 do Ctb, 
foram julgados extintos e terão seu arquivamento efetivado; noti-
fica e faz saber a teLVIO GHeNO mUCHA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n.º 05129829946, CPF n.° 083.591.689-89, 
nos Autos do Processo Administrativo n. º 370/2016, por infração 
ao artigo 263, II do Ctb, teve sua Carteira Nacional de Habilitação 
cassada pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da entrega 
da CNH no órgão de trânsito; notifica e faz saber a teLVIO GHe-

NO mUCHA, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
05129829946, CPF n.° 083.591.689-89, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 371/2016, por infração ao artigo 170 do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 1 (um) mês, 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição credencia-
da pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, con-
tados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a VALDeNeI GeRHARDt, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 04137441450, 
CPF n.° 062.324.099-81, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 104/2018, por infração aos artigos 165 e 173, ambos do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 14 (quatorze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a VALmIR WOmmeR, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 04214626595, CPF 
n.° 492.405.289-20, nos Autos do Processo Administrativo n. º 
356/2018, por infração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) meses, frequência obri-
gatória em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a 
distância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a VANDeRLeI VettORAzzI, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação n.º 00939428767, CPF n.° 017.549.229-
88, nos Autos do Processo Administrativo n. º 812/2018, por infra-
ção ao artigo 165-A do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso 
pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso 
de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser 
realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a 
VANDeRLeI VettORAzzI, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação n.º 00939428767, CPF n.° 017.549.229-88, nos Autos do 
Processo Administrativo n. º 823/2018, por infração ao artigo 165 
do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 
(doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de 
reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional de 
habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz saber a VICeNte 
bRAmbILLA, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
01928424002, CPF n.° 022.464.459-90, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 172/2019, por infração ao artigo 165 do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 12 (doze) 
meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na 
forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição cre-
denciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a VOLmIR GRAFF, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação n.º 3379888398, CPF n.° 
031.127.949-07, nos Autos do Processo Administrativo n. º 231/2019, 
por infração ao artigo 244, V do Ctb, teve seu direito de dirigir 
suspenso pelo período de 2 (dois) meses, frequência obrigatória 
em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância 
a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e 
realização de exame de reciclagem, contados a partir da entrega 
da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e 
faz saber a zIGO CLeItO DReYeR, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação n.º 05587054380, CPF n.° 096.751.479-70, nos 
Autos do Processo Administrativo n. º 838/2018, por infração ao 
artigo 261, I do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo 
período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de 
reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser reali-
zado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização 
de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira 
nacional de habilitação no órgão de trânsito. e, constando dos 
Autos que se encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo 
presente edital, NOtIFICADOS para, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação deste, entregar sua CNH para iniciar o 
cumprimento da penalidade, ou, interpor recurso a JARI, compa-
recendo perante esta Autoridade, sediada na 13ª CIRetRAN, 
junto ao Setor de Imposição de Penalidades, sito a Rua Waldemar 
Rangrab, nº 569, Centro, São miguel do Oeste/SC. Ainda, de acor-
do com o artigo 16, inciso I e § 2º da Resolução nº 723/2018 do 
CONtRAN, decorridos 15 (quinze) dias do término do prazo para 
interposição do recurso, será lançado o impedimento decorrente 
da penalidade junto ao prontuário no ReNACH. Para ciência do 
infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do estado. São miguel do Oeste/SC, 28 de dezembro de 
2020. WeSLeY ALmeIDA ANDRADe, 13ª Delegacia Regional de 
Polícia.

Cod. mat.: 712798
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eDItAL Nº 010/2020 - O Delegado Regional de Polícia e Auto-
ridade de trânsito da 13ª Circunscrição Regional de trânsito – 
CIRetRAN de São miguel do Oeste/SC, Dr. WeSLeY ALmeIDA 
ANDRADe, no uso de suas atribuições e com fundamento nos 
artigos 256, inciso III, 261, 265, da Lei nº 9.503/97 c/c art. 23 
da Resolução n. 723/2018 do CONtRAN, após esgotados os 
meios previstos para notificar o infrator, bem como após esgota-
dos todos os prazos para apresentar recurso, restando, portanto, 
mantida a penalidade decorrente do AtO PUNItIVO do proces-
so administrativo de suspensão, notifica e faz saber a DeLCIO 
KONFLANz, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 
03112924533, CPF n.° 702.697.939-68, nos Autos do Processo 
Administrativo n. º 850/2013, por infração ao artigo 261, I do Ctb, 
teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 1 (um) mês, 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30h, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição creden-
ciada pelo DetRAN/SC e realização de exame de reciclagem, 
contados a partir da entrega da carteira nacional de habilitação no 
órgão de trânsito; notifica e faz saber a GILNeI DALLALIbeRA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 03564162420, 
CPF n.° 039.033.939-32, nos Autos do Processo Administrativo n. 
º 948/2013, por infração ao artigo 175 do Ctb, teve seu direito de 
dirigir suspenso pelo período de 1 (um) mês, frequência obrigató-
ria em curso de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a dis-
tância a ser realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/
SC e realização de exame de reciclagem, contados a partir da 
entrega da carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; 
notifica e faz saber a JAIR SCHNeIDeRS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n.º 03019962563, CPF n.° 827.492.999-
34, nos Autos do Processo Administrativo n. º 740/2014, por in-
fração ao artigo 165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso 
pelo período de 12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso 
de reciclagem de 30h, na forma presencial ou a distância a ser 
realizado em instituição credenciada pelo DetRAN/SC e reali-
zação de exame de reciclagem, contados a partir da entrega da 
carteira nacional de habilitação no órgão de trânsito; notifica e faz 
saber a JOSÉ LUIz mACHADO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação n.º 02363577227, CPF n.° 430.176.659-68, nos Autos 
do Processo Administrativo n. º 605/2014, por infração ao artigo 
165 do Ctb, teve seu direito de dirigir suspenso pelo período de 
12 (doze) meses, frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30h, na forma presencial ou a distância a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DetRAN/SC e realização de exame 
de reciclagem, contados a partir da entrega da carteira nacional 
de habilitação no órgão de trânsito. e, constando dos Autos que 
se encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente 
edital, NOtIFICADOS de que as respectivas penalidades res-
taram mantidas por decisão irrecorrível, devendo, portanto, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste, entregar 
a Carteira Nacional de Habilitação, comparecendo perante esta 
Autoridade, sediada na 13ª CIRetRAN, junto ao Setor de Im-
posição de Penalidades, sito a Rua Waldemar Rangrab, nº 569, 
Centro, São miguel do Oeste/SC, ou CIRetRAN mais próxima 
de sua residência, para dar início ao cumprimento da penalidade, 
ressaltando que a inércia acarretará na aplicação do artigo 16, in-
ciso II da Resolução nº 723/2018 do CONtRAN. Para ciência dos 
infratores, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do estado. São miguel do Oeste/SC, 28 de dezembro de 
2020. WeSLeY ALmeIDA ANDRADe, 13ª Delegacia Regional de 
Polícia.

Cod. mat.: 712801

eDItAL De NOtIFICAçÃO Nº 25/2020. O DeLeGADO ReGIONAL 
De POLÍCIA e AUtORIDADe De tRÂNSItO DA 12ª CIRCUNS-
CRIçÃO ReGIONAL De tRÂNSItO CIRetRAN De CHAPeCÓ, 
no uso de suas atribuições legais e com fundamento na resolução 
723/2018 do CONtRAN. Notifica e faz saber faz saber a JOeLSON 
ANtONIO mOmOLI, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 01983987876/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2302/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a JULIANO bRUStOLIN, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 00733427747/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2382/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a JANIO CeSAR SCARIOt, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 02695539637/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2330/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a JULIANO mARtINS 
e SOUzA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03693680513/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2513/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 

saber a JORGe AReNILSON FeRReIRA PORtO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 00457900856/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2480/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a JANDIR FRAN-
DOLOSO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02943090791/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1296/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a JUNIOR VezARO, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 03154544115/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1852/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a JeSSICA zANIVAN, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 04957473169/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1853/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a JAQUeLINI 
IteN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04148346185/
SC que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo 
nº 12DRP/1752/2020, no qual figura na qualidade de infrator, in-
curso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a JeANN CARLOS zACHARCzUK, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03110701900/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1876/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a JOSe LUIz DA 
CUNHA CLARO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02718577891/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1822/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a JOSIeL FeRReIRA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 04130196893/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1737/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a JULIANO Pe-
RettI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01029502904/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1980/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a JULIANO tOzzO HOFFmANN, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 02614243227/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1968/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º,da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a JULIANDRO 
CASANOVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
00297804997/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1430/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º,da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a JOSe CIGOGNINI, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01827867004/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1388/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º,da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a JORANDIR Pe-
ReIRA DOS SANtOS, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 01784017763/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/1404/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a JOÃO CARLOS beVILAQUA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03011313235/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1330/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a JONAtHAN KLAbUNDe, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 05565615191/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1644/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 175  da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JOSe CARLOS GON-
çALVeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03802258529/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1895/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a JOÃO INOCeNCIO DA SILVA, portador da Carteira Na-

cional de Habilitação nº 03621585491/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2012/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a JOSe OSCAR 
ALVeS mACHADO, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 03116604995/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1528/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a JACIR JORGe PORtALUPI, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01804961744/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1375/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a JACIR FACCIO, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 03031666026/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1527/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a JOSe DeLCYO DeLAVY, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 00028001326/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1568/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a JUAReS SeemANN VIeIRA, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 03084379118/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1891/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a JOÃO mARIA mAR-
QUeS ROSA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03287038364/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1586/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a JUCARA mIRteS bALDISSeRA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02875566907/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2360/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a JARbAS FRItSCH CAmPOS, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 01815111050/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2335/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a JOSCeLI DOS SAN-
tOS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04192096001/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2469/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a JOSe DA SILVA, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 03026687408/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2376/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a KAIRUNI FeRNANDeS SmANIOt-
tO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03379031774/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1230/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a KettI DANIeLI mOSSI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 04307960438/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1781/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a KeLI FAtImA tOzzO 
ANDRIOLI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02922804420/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1228/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a KAReN beAtRIz CASAGRANDe, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 03484774016/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1974/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a LIRIO ANtONIO SmANIOttO, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 01343628818/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1597/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LeONARDO FeR-
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NANDeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04163552963/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1610/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a LUIz JORGe FURtADO GARCIA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 0152047635/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1558/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LOtARIO bRAUN, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01686665485/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1504/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a LUIz FeRNANDO mODeStI, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 02724027848/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1563/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LORIDANI IzAbel 
FeRRARI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02496011786/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1377/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a LUCIA teRezINHA De SOUzA bAtIStA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 03335931033/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1243/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LISANDRA LA-
CeRDA De mAttOS PeReIRA, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 02415054435/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1834/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LUCImAR PeDROSKI, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04261590359/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1889/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a LeANDRO SAVISKI, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 04430286231/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1696/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a LUCIANe mARIA CARmINAttI, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01343679326/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2388/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro...Notifica e faz saber faz 
saber a LOReNI APAReCIDA CARbOLIN, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03081724757/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2081/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LUIS CARLOS 
DA ROCHA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01739013414/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2201/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a LUIz De OLIVeIRA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 04829034300/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2138/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LeANDRO zA-
mONeR, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03235273289/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2080/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a LISANDRO RIbeIRO ARAUJO, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 02338456408/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2122/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LUCIANO CAR-
LOS FROSI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01686583350/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2149/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a LeONI teReSINHA HeINzeN, portador da 

Carteira Nacional de Habilitação nº 00913292133/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2181/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LeILA teReSI-
NHA CARLeSSO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04579206641/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2563/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a LOReNI JANete VeRONA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 02760789060/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2500/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LeOmAR JOA-
Rez PIReS DA SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 01384948403/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2548/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a LeONI NUNeS, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 01034488916/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1944/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LetICIA HOF-
FmANN mONeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03260572206/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2034/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a LeANDRO SCHeReR, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 04565063096/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1994/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LUIz RObeRtO 
De SOUSA PINtO, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 02449873738/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1920/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a LeONIDOS DOS SANtOS mA-
CHADO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04138451313/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2013/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a LeOCIR RIbeIRO DOS SANtOS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01533023999/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2005/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LOUISe mACIeL 
VICeNte, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04636609541/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1682/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a LUCIANO CAmPOS bAtISteLLO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01164168213/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2002/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a LAUDeNIR De 
AGOStINI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03460271532/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1492/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Noti-
fica e faz saber faz saber a LeLIANe AFONSO DOS SANtOS 
beLVeDeReze, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04015811562/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1998/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a mANOeL ROQUe teIXeIRA mACHADO, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02177016603/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2419/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a mOACIR PORteLA DA SILVA, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 02166326421/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2440/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mAURICIO ANtUNeS, 

portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02388344363/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2547/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a mILtO DALL ROSA, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 04507404162/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2532/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a mAURI mezOmO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01770927895/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2110/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mAIRA ReGINA 
mOSCON, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
00719838360/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2204/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a mARINez FOSSA, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 02931474158/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2250/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mARCIA ORtH 
RIPKe, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02218400609/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2148/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a mAURO CeSAR RIbeIRO DOS SANtOS, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 03176483407/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/949/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mAICON SAU-
LO HeYDt, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02256305244/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/944/2020, no qual figura na qualidade de 
infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz 
saber faz saber a mARCeLO ANDRe CARRARO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01726733546/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1809/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mARLeNe te-
RezINHA ROSA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03184776062/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1938/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a mARCOS ANtONIO bOItA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01332419948/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1823/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mARLI mARO-
NeSI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02649867922/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2431/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a mARCOS JOSe GUSI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01697526568/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2395/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mARIANA mACIeL FRI-
GeRI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03494286602/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1850/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a mARCIO RObeRtO SALeS, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 00992083705/SC, que tramita, em seus ter-
mos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2007/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mARCIA eLI-
zANGeLA bARP, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03961858591/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1763/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Noti-
fica e faz saber faz saber a mARILeI teRezA bOVI SGANDeRLA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02262369030/SC, 
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que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1339/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a mARCILeI beAtRIS FANK, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 04674276568/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2032/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mAUReN DePRA 
PRettO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04109135415/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1740/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a mARCOS JOSe mARteLLI, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 00841632900/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1952/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mARtA RIbeIRO 
De PAULA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04793850215/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1925/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a meLISSA ALVeS DOS SANtOS, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 01308883328/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1956/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a mARIA IVANILDe CORReA GASPARettO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 02043533804/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1416/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mAICON AN-
tONIO meNeGAt, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 04020220039/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1694/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a mAICO teLeS De LARA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 03595637647/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2046/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a mONICA mARIANA LUteReK, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 01617635790/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1816/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mAKeLLI bA-
VAReSCO zAmPIeRI, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 01270412212/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/1950/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasi-
leiro.Notifica e faz saber faz saber a mAYCON tORmem, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04895343215/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1669/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a mAURICIO CAmPOS bUSNeLLO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 04514810073/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1690/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a meLANIA SCHeR-
VINSKI De SOUzA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 04054985207/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1486/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a mIGUeL KUFFeL, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 04112078920/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1539/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mARIA De FA-
tImA bORtOLUzzI NAzARIO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03218666390/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1376/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mARIA IVANete De 

ALmeIDA CAmPOS, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 03296716885/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1474/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a mARCIO RODRIGUeS DA SILVA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03080357250/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1972/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a mAGNA ANzOLIN, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 01915621577/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/1234/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasi-
leiro.Notifica e faz saber faz saber a NILtO SILVA DOS SANtOS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02963711102/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2488/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a NILSON DA LUz PeReIRA, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 02129116551/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1370/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a NeRI GOmeS DA 
SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02295562742/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1320/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a NAUe JOSe FIStAROL, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03769580449/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1708/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a NeLSON ANGeLO 
CONFORtIN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01985732090/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1318/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Noti-
fica e faz saber faz saber a NeLI ANA SOmeNSI bACHI, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 01280216823/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1390/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a NILSON mULLeR, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 03534278000/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2023/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a NAtALIA FeRNANDA ALVeS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05460523810/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1689/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a NAJARA RItA LAGO De CARVALHO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03430669643/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2184/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§ 1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a NeLCI mOURA 
PeRIN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02866773619/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2435/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a NeORI bUFFON, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 02214114387/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2233/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a NeRI zANARDI, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 01052191607/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2422/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a ODAIR bALeN, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01738526878/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1598/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a OSVALDO tORAL, portador da Carteira Nacional de Ha-

bilitação nº 02535849900/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2519/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ORILDO zARPeLON, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 02072030332/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2425/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ORLANDO RO-
DRIGUeS DA SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 01165552710/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2308/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a PAULO HeNRIQUe PeDROSO, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 06010091500/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1640/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a PAtRICIA beRNARDI etz, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 02928662126/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1246/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a PAULO FRANCISCO 
meNezeS De OLIVeIRA, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 04288930470/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1739/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasi-
leiro.Notifica e faz saber faz saber a PAULO HeNRIQUe GOLIN 
GAbRIeL, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01056021765/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1556/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a PRICILA VICeNzI, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 04119777874/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1838/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a PAULO GUStAVO RODRIGUeS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03739182589/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1800/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a PeDRO GUStAVO RIbAS, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03772371392/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1764/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a PetRA SAbINO DA 
SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03159840734/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1778/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a PAULO CeSAR PeSSOA DA SILVA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 05121305103/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2299/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a PIRAmIDeS De 
ALmeIDA mOURA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 01810850306/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2316/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a PeDRO WOzNIAK JUNIOR, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01251708135/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2072/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a PeDRO bReSSIANI, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 00803547510/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2554/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a PAtRICIA eUGeNIA mAtSUKURA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04582289105/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2028/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a RONI RObeRtO teCCHIO, portador da Carteira Nacional 
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de Habilitação nº 03410510044/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1451/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a RObeRtO VARIzA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04525501821/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1362/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a RUDI JACO DeImLING, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03316298110/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1130/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a RICARDO JOSe bOLzANI beR-
VIAN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02405734487/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1502/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ReNAtO mOACIR FeRRARI, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 01192073849/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1521/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ROGeR SANtANA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05538643109/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1643/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ROCHeLLe LOPeS LOCK, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 03120798266/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1342/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ROGeRIO FeRNAN-
DO GeRHARDt, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03429392200/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1223/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ROmACI ANtONIO DA SILVA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 02956868074/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1314/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ReNAtO JOAO 
bONet, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04400612475/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1449/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a RAFAeL bRAzzO, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 06010088172/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1633/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ROSANe FeRReIRA De CAStRO 
De ANDRADe, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01953288874/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1910/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a RICARDO PASIN, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 04183715220/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1757/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a RICHARD tAU-
be, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03445567217/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1882/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ROGeRIO JOSe INHAIA, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 03869167870/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1709/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a RUbIeLY ROSA 
zAmbONI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04798241659/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1862/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ROSANI APAReCIDA FICHeR mARtINeLLO, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04091109479/SC, 

que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1984/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ReNeU JUNGeS, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 03048835309/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2014/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a RAFAeLA FAtImA SAmPAIO DA 
SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02540261606/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1911/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a RAFAeL De OLIVeIRA eSteRYS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 04163529572/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2022/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a RONI tASCA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00792749501/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1915/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ReGINALDO GeRVASIO DOS SANtOS, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 02690961254/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2346/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a RAFAeL DOS 
SANtOS mASSANeIRO, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 04345608761/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1684/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a RICARDO JOSe De ARAUJO, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02234267756/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2380/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ROSeNI mICHeLS, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 00757154645/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2573/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a RAFAeL LeIte, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 02387937367/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2109/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ROCHeLe VAN-
zIN bIGOLIN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02312551248/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2075/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a RONALD mAtte, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 01904376815/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2151/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ROSLeI ROLIm 
De mOURA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
00803553243/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2347/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ROSANI INeS SCHNeIDeR ReIS, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04373849296/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2300/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ROmINtON beRtOLLO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 00834228917/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2297/202, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a RICARDO CHIOCCA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03803078339/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1748/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a RICARDO tORmeN, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 03372782760/SC, que tramita, em seus termos legais, 

o Processo Administrativo nº 12DRP/2058/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 165  da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a SeDImAR bISSOLOttI, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 05940249335/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1831/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a SAIONARA mARIA De bORbA GALLI, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03872011380/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1431/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SebAStIAO 
De SOUzA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04818719188/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1851/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a SeRGIO PRAteS De OLIVeIRA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 01059272402/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2400/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a SINGLAIR COSSA, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 05040244707/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2442/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a SAbRINA RAQUeL bORGeS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02200798574/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2172/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a SADI RODRIGUeS DOS SANtOS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03386741660/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2214/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SANDRA De 
FAtImA beLLINCANtA, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 01214516175/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/1478/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a SeXtILIO HANS JUNIOR, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 01572604170/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1967/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a SILVANA mAtIeLLO, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 04281141075/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2651/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a SIDIANe APAReCIDA ROSINA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05693088817/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1195/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a SImONI PINtO De tOLeDO SCOPeL, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 05244609200/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1745/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SADI GAzzIe-
RO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01726706951/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2006/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a SIDNeY SANtOS COStA, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 00980111436/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1914/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SOLANGe APARe-
CIDA De ALmeIDA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 04966921403/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1992/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a SImONe bARP, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 04653167010/SC, que tramita, em 
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seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2045/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SeRGIO AN-
tONIO CeLLA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03982655629/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/923/2020, no qual figura na qualidade de 
infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz 
saber faz saber a SILVIA SILVA De SOUzA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03184799400/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2352/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a tHAYS ALeS-
SANDRA LAVANDOSCKI, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 03377564360/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2090/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a tHALItA GRANDO RAUeN, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01425901895/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2391/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a teObALDO mANSKe, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03124080003/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/979/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a tIAGO VOLL, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04303581261/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1991/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a tHIAGO De GOIS CAVALHeIRO, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 03802916202/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1710/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a tHIAGO CANAL, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03737236011/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1865/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a teReSA PINHeIRO bUeNO, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 04341104727/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1940/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a tANIA mARIA DzIe-
DzIC, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03194742176/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1446/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a tANGRIANY POmPeRmAYeR COeLHO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01214530449/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1858/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a VALDeCIR RO-
bAL DOS SANtOS, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 01905442620/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1987/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a VOLNeI mARCIO DA SILVA, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02146761926/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2246/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a VALDemAR GOLFe, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 03372024670/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1926/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a VLADemIR De SOUzA mACHADO, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 1361489308/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2515/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a VILmAR bALSANeLLO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03106605516/SC, que tramita, em seus termos le-

gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2471/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a VANDeRLeI PORtO 
FReItAS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00737237899/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2145/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a VINICIUS DOS SANtOS, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 05936772727/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2040/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a VANeSSA APARe-
CIDA bRANDALISe, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 03682691126/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1774/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a VALDAIR LOPeS DA SILVA, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04687650757/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1775/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a VOLmIR ALVeS, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 02612684753/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/1877/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a VANDeRLeIA FRANCISCA NO-
VeLLO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04985156231/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1901/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a VALQUIRIA CALeGARI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 05497433126/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1688/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a VILmAR DA SILVA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01053871314/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2389/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a VALDOmIRO ALbeRtI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03170230240/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2321/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a VOLmAR DeLALIbeRA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00756817811/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2120/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a WLAmIR RONeR KRAINeR JOSe, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03027695660/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1433/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a WILIAm NeLSON 
CARVALHO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
05987281771/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1617/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a WALDemAR SASSet PROVIN, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02250039000/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1605/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a WALteR eCKSteIN, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01365969745/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1722/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a WILSON ANtONIO 
SCHemItt, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
05870239190/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2417/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a zACARIAS NUNeS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 00803539202/SC, que tramita, em seus 

termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2374/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a zeLIO ROQUe 
zANDAVALLI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02963702195/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1719/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a zILtO ALmeIDA, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 01105292804/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2163/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a zANete LUCIA 
bALbINOt KOVALeSKI, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 02224668545/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/1309/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a zILmA POzzebON, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 04191202889/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1308/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Constando nos autos que se encontram em 
lugar INCeRtO e NÃO SAbIDO, ficam, pelo presente eDItAL, 
notificados para no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publica-
ção deste, apresentarem defesa escrita acerca do fato que lhes é 
imputado em órgão competente ou a esta Autoridade, na Rua 
Uruguai, 39D , Centro – Chapecó/SC. Para ciência do infrator é 
expedido o presente edital a ser publicado no Diário Oficial do 
estado de Santa Catarina.Registre-se e Publique-se Chapecó/SC, 
28 de dezembro  de 2020. Ricardo Newton Casagrande, Delega-
do Regional de Polícia, Autoridade de trânsito.

Cod. mat.: 712810

eDItAL De NOtIFICAçÃO Nº 26/2020. O DeLeGADO ReGIONAL 
De POLÍCIA e AUtORIDADe De tRÂNSItO DA 12ª CIRCUNS-
CRIçÃO ReGIONAL De tRÂNSItO  CIRetRAN De CHAPeCÓ, 
no uso de suas atribuições legais e com fundamento na resolução 
723/2018 do CONtRAN. Notifica e faz saber faz saber a ADILSON 
LUIz KARLING, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01421990729/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/3188/2018, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ADRIANeS DAmO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01758293587/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/3193/2018, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ALDO ANtONIO 
FeRReIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03264424694/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2793/2018, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ALtAmIRO WeIS, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 01936918421/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2910/2018, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ALeX CRIStIAN 
beRNARDI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
00954150776/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2725/2018, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ANDRe eDeLAR HILLeSHAIm, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01943310705/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2925/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ADRIALDO Pe-
DROSO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01865543426/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2856/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ADeNIR JOSe bIANCHINI, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 00288657909/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2869/2018, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ARILDO JOSe De 
LImA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03703443018/
SC que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo 
nº 12DRP/2590/2020, no qual figura na qualidade de infrator, in-
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curso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ARCI LUIz bORtOLI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 02124943323/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2596/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ARGeU meDeS De 
OLIVeIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
05396814676/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2699/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ANA PAULA bORtOLINI, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 05314834709/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2625/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a AmIR AQUILeS 
SImONI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04548791123/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2637/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ALeXANDRe HeNRIQUe mOHR De mORAIS, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04971642830/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2677/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º,da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ALINe OLm De FRANCISCO, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 04205924990/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2648/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º,da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ADRIANe DANIeL, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01006914968/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2270/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º,da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ADRIANe DO ROSARIO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 02285719424/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2221/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a AILtON GONçALVeS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01820243472/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2444/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ALeX bOFF PASSOS, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 02214041810/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2501/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ALeXANDRe FLO-
ReS RIeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
00478816037/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2499/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ALmIR ANtONIO bARP, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação nº 02875538638/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2531/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ADILSON SAN-
tANA De ARAUJO, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 02462993162/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2508/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ADILSON ANtONIO SCHWARtz, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03289466674/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2517/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ANtONIO DA COStA, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01331353086/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2574/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ANA mARIA bISPO 
De SOUzA tAVAReS, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 04611214608/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2514/2020, no qual figura na qua-

lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ANtONIO NAtALINO PAVÃO, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02419185012/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2135/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ADemIR DIAS, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 01766855269/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2227/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ALAIDe IReNe CAmPOS, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02643189994/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2487/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ANILDO NAtALINO DOS SANtOS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01331340006/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2252/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ANDReIze 
FRAzÃO DUARte, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 00777657367/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2304/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ANA PAULA bAttIStON DOS 
SANtOS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00963077174/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2323/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ANtONIO VALDeCIR CAStILHO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01285328852/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2706/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ADemIR LUIS 
VeNANCIO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01201683372/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2242/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ALDeRI SOAReS, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 05644479050/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2100/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ANA CRIStINA 
CONFORtIN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01777961917/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2175/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a bRUNO CeLLA, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 03809066345/SC, que tramita, em seus ter-
mos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2868/2018, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a beN HUR bRI-
zOLA DA ROSA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01467086552/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2092/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a beAtRIz beLINO PORteLLA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 06377614820/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1630/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a bRAULIO JAIR 
DONzeLLI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01232192085/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1323/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a CLAUDIOmIR mOReIRA, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 05139855026/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2091/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLAUDIA LUCIA 
bAPtIStA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 0565447175/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2673/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 

incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a CRIStIANO GRUtzmANN, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 02409746534/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2723/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CASSIO GHeLLeR 
mORetO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04387980538/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1701/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a CAROLINe HORN, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 04286808955/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2187/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CARLOS bRUm, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02994663475/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2237/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CLeUSA APAReCIDA DA SILVA, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 01323980729/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2281/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro...Notifica e faz saber faz saber a CLAUDIOmIRO 
DA SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01600957500/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2266/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a CLAUDIOmIRO RODRIGUeS, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 03140827748/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2238/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLAUDIOmIR 
De SOUzA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01391568985/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2537/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a CLeDI DA SILVA mAROCCO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01880311416/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2485/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLeUCe CA-
SAGRANDe, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04615246385/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2570/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a CLAUDIR FAVeRO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03090195539/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2387/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLAUDemIR 
ANtONIO PARISOttO, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 00897669406/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2119/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a CHRIStIAN DOS ReIS, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02679931601/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2558/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CLAUDeCIR LUCAteLLI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 0213233695/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2491/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a CLeItON ROSSettO, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 06305889367/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2049/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 175  da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CLeUSA mARIA DAL PIVA, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 02942509300/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2325/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
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9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CeCILIA bebeR 
DALLA COStA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03221313214/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2439/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a CLAUDINeY RUbeNS GLOVASKI, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 01868024004/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2424/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a DANILO ItOR bRUm, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 00671956532/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1516/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a DIeSSICA LUCYA DA SILVA, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05051101261/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2663/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a DANIeL ANtONIO FeStUGAttO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03953828872/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2676/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a DeLtON AU-
GUStO PIASON, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02800216185/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2697/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Noti-
fica e faz saber faz saber a DOUGLAS DA ROSA ANtUNeS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05281331108/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2629/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a DIOVANe bORGeS, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 03841736599/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2088/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasi-
leiro.Notifica e faz saber faz saber a DINORA mARIA DOS ANJOS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02398756211/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2696/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a DeLIR ALmeIDA, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 03492770887/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2098/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a DORILDe PARISe VezARO, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04286808071/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2411/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a DAVI PIOVeSAN, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 03786895668/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2269/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a DAReN mARCK FARIAS, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 01534889907/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2405/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a DeONISIO DAL beRtO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 00835100376/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1595/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a DIeRLeY ANDReY 
RODRIGUeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01142531475/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2167/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a DICSON PeSSI, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 03395224367/SC, que tramita, em seus ter-
mos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2493/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a DIVANIR COSeR, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02169137989/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2157/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a eLODIR ROSSONI, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 03493094797/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2791/2018, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a eLIANDRO CARLO ROANI, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01953941896/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/3211/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a eLOIDIR LUIz De QUADROS, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 05589251489/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2911/2018, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a eDmILSON LUIz 
CIOttA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04168663640/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2861/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a eLIzIANI teLeS, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 04779894819/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/3206/2018, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a eRmeS FeLIPPI, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 02944866754/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/3192/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a eRICO GAN-
DOLFI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01867838059/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2901/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a eLSA SALete CeCCON, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 02247760691/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2724/2018, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a eLeCSON mARtINS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02024629305/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2874/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a eLI PACHeCO, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 00794701320/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/006/2020, no qual figura na quali-
dade de infrator, incurso no art. 263, I   da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a eDeGAR FILIPPI CHIeLLA, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05751888535/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2657/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a eLIzAbete bIbIANO De OLIVeIRA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 04622598053/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2664/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a eDSON eLIAS 
FIGUeIRO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03356888012/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2722/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Noti-
fica e faz saber faz saber a eVANDRO PAULO CURte, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02948985046/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2123/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a eLIAS DA SILVA QUADROS, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 05335053261/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/837/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-

sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a eVeRtON FRAN-
CISCO De mORAIS RICALDeS, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 00485250360/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2436/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a eLSO De ALmeIDA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01257906030/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2328/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a eDeNIR FALLeR VeDOI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 06140245326/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2710/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a FAbIO LUIz SILVeI-
RA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03011023363/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2733/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a FAbRICIO LUIz bASSO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 00927238337/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/002/2020, no qual figu-
ra na qualidade de infrator, incurso no art. 263,I  da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a FAbIANO PORtO, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03080370615/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2207/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a FAbRICIO COVeR, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 00529507600/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2193/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasi-
leiro.Notifica e faz saber faz saber a FRANCIeLLI ROSA RAmOS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02445051995/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2144/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a FLADemIR GONçALVeS DA ROSA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01128269348/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2125/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a GIORGIO CAS-
tAmAN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02283368732/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2820/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a GILmAR ROQUe bAGAtINI, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 02373527681/SC, que tramita, em seus ter-
mos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2741/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a GUILHeRme 
ANtONIO VIeIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 05061561441/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2872/2018, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a GILmAR KRONe, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01667618983/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2082/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a GILVANO De 
SOUzA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05505447870/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2635/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a GIOVANA CARLA tHOme, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 04464069425/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2093/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a GeRSON LUIS 
FeRRAz, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00658153600/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2070/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 277  da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
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saber a GeRSON LUIS FeRRAz, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 00658153600/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2095/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a GILSON ADemAR 
De OLIVeIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03379701743/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2245/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Noti-
fica e faz saber faz saber a HANIeL GeIGeR, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação nº 02197627460/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/3212/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a HeLIO PeReI-
RA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05229085020/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2787/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a HeNDeRSON bAzOttI, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 02798532270/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2477/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a IVO VIVAN, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 03162142752/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/3229/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a INeS CRemONINI JUNG, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01953898048/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/3259/2018, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a IDOVINO ANtONIO 
ROSINA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03120806101/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2775/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§ 1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz 
saber faz saber a IteRVINO FeLIS CASOL, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 02846272382/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2866/2018, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a IDILSeI CARLOS 
SCHLeICHeR, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
05728120413/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/3098/2018, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ISeLtO CIVA, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 00933659875/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2776/2018, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a IRACI VItORIO 
beLLeI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01913575002/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2609/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a INACIO AReNS, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 01877209687/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2577/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a IVONete DUARte, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 03277029400/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2361/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a IRACI mARIA 
DUPONt, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00843873443/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2312/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ISmAR ANSeLmO De mORAeS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01869217498/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2096/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ItAmAR bOR-
tOLOttO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 

06446183219/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2156/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Noti-
fica e faz saber faz saber a IVONe teReSINHA GALON tORmem, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01476346346/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2552/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a IOLANDA SARembA, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 03129719381/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2441/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a JONAtHAN CeSAR ALVeS, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05987263096/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2628/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a JOHN meDICe FIGUeIRO, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 06147945955/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2623/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JOÃO PAULO bRA-
GANHOLO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02058432270/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2689/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a JeAN CARLOS KeHL, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação nº 01728949211/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2695/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JOÃO Re-
CHembACH DA SILVA, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 02134336390/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2612/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a JOÃO ALbeRtO bAGGIO, porta-
dor da Carteira Nacional de Habilitação nº 01380641380/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2416/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a JAIRO ORIGeNeS DeUCHeR, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 01510404189/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1483/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JOVANe LUIz 
GReGORINI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02809245266/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2310/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a JULIetA IzAbeL WebeR mAttIeLLO, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00865985997/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2083/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a JOSIANA DOmINGUeS DA SILVA mACHADO, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 03830721243/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2703/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a JOÃO CARLOS KRAUSe De OLIVeIRA, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 03125559003/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2588/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JOÃO CeSAR 
FRIGHettO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01791894079/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2285/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a JOeLSON LeNGeR, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01223152401/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2294/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JAIR VIeIRA, 

portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02057033418/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2543/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a JORGe SACHet, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 01327112655/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2160/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a JeAN CARLO WILVeRt, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02650393457/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2483/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a JOSe HONORIO SOAReS, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 01859664682/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2495/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JOÃO GILbeRtO 
NUNeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01456529850/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2367/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a JeFeRSON LUIS beNDeR, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 02762409356/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2313/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JOSe GUILHeRme 
ROmeRO De SOUzA, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 01552087221/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2152/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a JOSeLIA De SOUzA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 00779108020/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2223/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JONAtHAS 
VeRONA ALVeS DA SILVA, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 04743641040/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2638/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a KLeVeRtON DA ROSA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02357314260/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2681/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a KAUe RAmOS De CARVALHO, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 04679401030/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2061/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 277  da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a LUIz HeNRIQUe 
ROHDe DOS SANtOS, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 03497245280/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/1849/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a LUIS FeRNANDO VIeIRA PALU-
DO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05545839952/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1652/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a LAIRtO PeReIRA DOS SANtOS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 05831160207/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2645/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a LUIS ANtONIO 
mOttA SCHNeIDeR, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 02130502108/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2593/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a LINDANIR SCHWeItzeR, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04085729360/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2719/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
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saber a LeONISIO JORGe DA SILVA, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 02137895686/SC, que tramita, em seus ter-
mos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2598/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a LOReNI Re-
NItA teLLeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02521227309/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2118/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a LeLIA DeNISe HeINzeN SCALAbRINI, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 0958500213/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2490/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a LUIz CARLOS PetRY, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03260524641/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2396/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a LAURI zANLUCHI, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02821558850/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2464/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a LeONIR bRINGHeNtI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01544201538/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2381/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a LeO CARmINAttI, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03014756402/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2412/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a LeONA ALbeRtI, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 04329237095/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2272/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a LIeGeS SCHWeNDLeR JOHANN, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02000426838/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2290/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a LIzANDRO OSVALDO CHAVeS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 00247061607/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2219/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a LORIVAL SteIN, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04208592716/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2489/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a LeONARDO HeNRIQUe bONAttO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 06336068309/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2048/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 175  da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a LUIz HeNtGeS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02775236732/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2451/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a LUIz beRGHAHN, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 01544098860/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2542/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a mAURI ANtONIO VASSOLeR, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03548370464/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2690/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a mARCOS eDUARDO FAVARettO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 06089671124/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2639/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a mARCeLO 

KLeIN RAmOS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04979440675/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2640/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a mAURICIO mARASCHIN, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 03133255868/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2700/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a mARtHA mAR-
CON mASettO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
00991930798/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2209/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a mARCIO JOSe FIGUeIRO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01284426809/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2179/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a mARCIO ANDRe 
HORN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00539737505/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2345/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a mAICON CAbRAL AmARO, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 04123880340/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2084/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a mARIA APAReCIDA 
mORAeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01063020876/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2401/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a mARCOS PeDRO zeN, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 00825941880/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2289/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a mARCeLO ReDIN De 
meLLO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03219187001/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2284/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a mIRIAN mORettO bOLLIS, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 01110557922/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2341/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a mARILDA ONGHe-
RO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04642354221/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2492/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a mAUReCI FORteS DOS SANtOS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 00785488790/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2443/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a mARLeNe 
mAtOzO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00895590289/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2521/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a mALGARete FAtImA HeNRIQUe, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 05394306932/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2126/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a NeLSON GON-
çALVeS DOS SANtOS, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 04032299690/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2158/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a NILSON bAIOLIm, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 04434079166/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2555/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a NeLSON bA-
tIStA De OLIVeIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 

nº 01300289460/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2456/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a NILSON LUIz GIRARDI, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 03283356960/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2541/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a NeIVA De OLIVeIRA PReSteS, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 01844684540/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2293/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a NILCe DOS 
SANtOS DA SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 03782205728/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2191/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a OtAVIO PeReIRA PUtzeL, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01284902756/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2606/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a OLIVete CAmARGO FACCIN, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 05907986895/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2579/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a ObeRt ANtO-
NIO DA SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03243231087/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1835/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a OLAIR FeRNANDeS, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação nº 03004005650/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2544/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a OLDAIR mA-
NOeL LeONARDO, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 03854936222/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2383/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a ONeI DILAmAR De ANDRADeS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03213801492/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2154/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a PAULINHO JUNIOR tAVAReS, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 06130600204/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2671/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a PAULA ReGI-
NA beVILAQUA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03016091789/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2687/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a PAtRICK WeLLINGtON DOS SANtOS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05893501770/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2622/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a PAULO HeNRIQUe FeRReIRA, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 04078404501/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2709/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a PeDRO ADeLAR 
FeRNANDeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03634771454/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2240/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a RObeRtO ROSA, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 01246760232/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2691/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ReNA SILVA 
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PeReIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
00263423058/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2591/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a RAFAeL CAmARGO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03691703276/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2667/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ROQUe CHAVeS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02031876051/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2725/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a RICARDO bRASIL DA SILVA, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 03226549319/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2177/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a RAmIRIO ALVeS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02664707797/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2155/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ROQUe GeNUINO LOPeS, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 00959081435/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2459/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ReJANe PICOLI, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02551261263/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1346/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a RAFAeL SORDI, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 04246555680/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2055/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 277  da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ReVeLINO GODINHO, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04674277034/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2273/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a RObSON JUNG, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 02800442274/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2295/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a RItA De CASSIA bRUStOLIN 
PASA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03247846433/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2243/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a SIRLeI NeIVA NILSON GULARte, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03215658149/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2604/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SebAStIÃO 
ANtUNeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03187096217/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2603/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a SAUL De QUADROS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03026246433/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2613/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SONIA WIL-
LeNbRING DeL PRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 03760517140/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2716/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a SUzANA De FAtImA meSNeRO-
VICz, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04401555884/2020, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2701/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a SeRGIO HAGemANN, portador da Carteira Nacional de 

Habilitação nº 02000385519/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2597/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SOLANGe mARIA 
DOS SANtOS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01877889396/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2390/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a SIRLeI PINHeIRO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 05263816100/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2524/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SUzANA INeS 
beRLt, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02875388266/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2408/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a SANDRA teRHORSt bUeNO, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 03977914022/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2366/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SILVANIA RIVA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03247800414/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2370/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a SeLONIR CORDeNUNzzI mALFAttI, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 02254175160/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2457/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SALAtIeL COR-
ReA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01718594929/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2549/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a SeRGIO HeNRIQUe VALe GIOVANNettI, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 00355722929/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2535/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SALete VA-
RIANI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01738519028/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2423/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a SILVIA ReGINA mARtINS bORGeS, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação nº 04552995150/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2213/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a SeRGIO ONeI-
DeS COCONCeLLI, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 00991925090/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2254/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a tItO LIVIO GeRVASONI mULLeR, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00020909002/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2575/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a tANIA mARIA tACCA zUNKOWSKI, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 00947584530/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2343/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a VANeSSA bIt-
teNCOURt De ALmeIDA tAVARONe, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 00315857031/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2228/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a VANDeRLeI 
LUIz DALACORte, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 01240802934/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2315/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a VANeSSA teRezA beNDeR, 

portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03431588804/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2171/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a VALDIR ANtONIO SLOtNISKI, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 03735193652/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2278/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a VANDeRLeI 
bONAmIGO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02213344392/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2071/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a VANDeRLeI SOAReS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 00560884472/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2057/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 277  da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a VOLNeI DReHeR, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02952124388/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2675/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a VILSON INACIO SIQUeIRA, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 03141963005/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2587/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a VALDeCIR ALLe-
bRANDt, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00606590864/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2473/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a VANDeRLeI GROtH De AzeVeDO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 00720941235/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2339/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a VALmOR mA-
LAGUttI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01534768777/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2538/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a VIVALDINO GONçALVeS De AzeVeDO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 05594132121/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2502/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a VALDOmIRO 
bONFANte JUNIOR, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 01367834615/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2267/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a VOLmIR PADILHA PImeNteL, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01143419253/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2142/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a VALDeCIR SObIeRAI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 04586953708/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2244/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a VeRLY APAReCIDA 
SILVeIRA DeLLA GIACOmO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 04687675255/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2362/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a VANDA mARIA PIt FA-
VARettO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02328147104/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2265/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a VALeRIA DOmeNICA GIROttO, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 03306998449/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2539/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
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ber a VALCImAR ANtONIO DALCHIAVON, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01996833041/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2216/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a VALmIR NeVeS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03610009021/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2173/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a WILSON FeRNANDeS VIeIRA, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 01827950209/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2176/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a WILmAR LUIz 
VACCARIN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02217318144/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2331/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Constan-
do nos autos que se encontram em lugar INCeRtO e NÃO SAbI-
DO, ficam, pelo presente eDItAL, notificados para no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação deste, apresentarem defesa 
escrita acerca do fato que lhes é imputado em órgão competente 
ou a esta Autoridade, na Rua Uruguai, 39D, Centro – Chapecó/
SC. Para ciência do infrator é expedido o presente edital a ser 
publicado no Diário Oficial do estado de Santa Catarina.Registre-
se e Publique-se Chapecó/SC, 28 de dezembro de 2020. Ricardo 
Newton Casagrande, Delegado Regional de Polícia, Autoridade 
de trânsito. 

Cod. Mat.: 712812

eDItAL De NOtIFICAçÃO Nº 27/2020. O DeLeGADO ReGIONAL 
De POLÍCIA e AUtORIDADe De tRÂNSItO DA 12ª CIRCUNS-
CRIçÃO ReGIONAL De tRÂNSItO CIRetRAN De CHAPeCÓ, 
no uso de suas atribuições legais e com fundamento na resolução 
723/2018 do CONtRAN. Notifica e faz saber faz saber a ARIeL 
RICARDO PeReIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 03842605934/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1729/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a ALVICIO teObALDO meeS, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01829665198, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/954/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a ANtONIO CARLOS mINeLLA, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 04804693993/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1730/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ANDRe JONAS 
CAPPeLezzO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01217168809/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1928/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ARI bRIzOt, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 01642765634/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1721/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a AIRtON JUNIOR 
GRAL, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04459936050/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1686/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a APARICIO De OLIVeIRA, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 02835121281/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2511/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ANtONIO JUARez 
De ALmeIDA LARA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 02881851317/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2465/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ALtAIR bARROS, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01274093303/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2385/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 

trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a AJAUNA PIC-
COLI bRIzOLLA FeRReIRA, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01618525113/SC que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2393/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ANtONIO ARIStIDeS FeRNAN-
DeS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01184124570/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1530/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ANDReA De ALmeIDA mARFAN, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01298156921/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1231/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ADemIR RO-
NALDO KReUSbeRG, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 05320746700/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/1829/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ALeX FINAttO, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 01391576318/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1828/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ADILSON Pe-
RUzzO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03022594685/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2044/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º,da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ALeXANDRe ROGeRIO De SOUzA FILHO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 02738231873/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1875/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º,da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a AmARILDO 
FeRReIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04582353040/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1909/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º,da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ALISSON GUILHeRme mORANDI, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04169673062/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1714/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ANA PAULA mULLeR ALtHOFF bIeLUCzYK, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01332430719/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1859/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a ALDINO GA-
zONI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01597435244/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1848/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a ADemIR JOSe zeFeRINO, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 03607913690/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1866/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ANDeRSON CARLOS 
PICCOLLI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
00796637926/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1924/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ANDeRSON ANDRettA, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 05880007041/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1656/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ALINe CRIStI-
Ne bURGeL, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
06313039180/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1664/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ANeLISe teReSINHA WeLteR SAbINO 
DA SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01278117926/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2429/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ADRIANO JUSImAR DALARIVA, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 03916341610/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1693/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a AmARILDO 
CeCON, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02312704239/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/929/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ALISSON RObeRtO De CAmPOS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01783717118/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1949/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ANDeRSON 
CARLOS PIReS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03813584219/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1802/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ADRIANA HONORIO WebeR, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 02197728199/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1372/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ALDO tRINDA-
De, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05007072788/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1366/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ANDRe LUIz DA SILVA, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01343698588/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1373/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ANAmIR INeS ROSSet, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02099951910/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1343/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ANISIO JOAO OLbeRmANN, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 00992195360/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1355/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ANDeRSON eSCO-
bAR, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05683732650/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1641/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a AGNALDO PeDROSO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 02486382740/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2194/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ADeILDO bARbOSA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00947601278/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2190/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ANGeLA mARA FORteS, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03398219587/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2180/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ALeNCAR teNeDI-
NI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05311364118/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2467/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ARI NOLASCO, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 03175569775/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2306/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ANDRe CARIA mACIeL, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 01518065403/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2277/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
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ber a ALeXANDRe mORANDINI NICARettA, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 02978775226/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2356/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ADRIANO Pe-
ReIRA DUARte, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03107265587/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2124/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a ADemIR CIbULSKI, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 02057061354/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2569/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ALCIONe DOS 
SANtOS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05684638780/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1711/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a ADOLIR CHARGA, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 01029408107/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2249/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ANe mICHeLINA DALbOSCO 
bAttIROLA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
0103914800/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2039/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro...Notifica 
e faz saber faz saber a ALINe bALDISSeRA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01078325080/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2200/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ADeNIR VAz, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04683516307/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2147/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a AIRtON JACOb ARAUJO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 05374138860/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2371/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ALeXANDRe bIA-
VASCHI De SOUzA, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 03217156440/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2527/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ALDO ANtONIO DA SILVA, porta-
dor da Carteira Nacional de Habilitação nº 02734007514/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2545/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a ALVINO tALASKA, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 02742841907/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2534/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ARLeY FOSSA, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 01099774214/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2130/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a bRUNO VIC-
tORIO De ALmeIDA FRIAS, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 05443046322/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1611/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a bYRON JOSe CeR-
DA PALACIOS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01510994103/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1575/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a CLAUDINO PORtILHIOttI, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 02051290752/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1344/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLADIO JOSe 

meNeGHINI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03853681541/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1336/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a CRIStIANO GUILHeRme ROSINA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 05397536600/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1658/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CLAUDIR FAe DA SILVA, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03858719563/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1840/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLebeR mARCIO 
teRRIbILe, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02975377177/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1427/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a CLAUDIO FeRNANDeS De SOUzA, porta-
dor da Carteira Nacional de Habilitação nº 00713338748/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1319/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CHRIStIAN SILVeStRI beRtASO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01733166917/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1316/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLAUDemIR 
DOS SANtOS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03205692854/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2024/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Noti-
fica e faz saber faz saber a CASSIA FOLLe tOmAzeLLI bORtO-
LANzA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04338890162/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1732/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a CARLOS INACIO bOSING, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 00913283340/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1391/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLeItON De SOU-
zA GONSALVeS LISbOA, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 05593043301/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1619/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a CeLSO FIGUeIReDO, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 01070064762/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1510/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CAmILA mARIA DIAVAN DIAS, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 04121791143/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1766/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLICIANe DAVI, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05467676310/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1772/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CAROLINA mOHR, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 05832496477/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1716/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a CASIO SALVANI, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 03857788602/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1869/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CARLOS eDU-
ARDO bRACCINI, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 03726185760/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2015/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.

Notifica e faz saber faz saber a CeGmAR JOSe VIeIRA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 00850853300/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2332/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CALORINDA CORReA, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 04410373390/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2369/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CAtIA SHeILA Se-
ReNA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01308934457/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2506/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a CLeCI DAL beRtO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01261642920/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2203/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CeNARADA LUz De 
mOURA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05112675203/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1833/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a CHIRLeI CRIStINA PASSOeLO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03398121197/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1803/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CARLA mARtINS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05628244193/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1873/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CLebeR SUtILI, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 00189939097/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2105/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a CezAR mORO, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 02902830090/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2556/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CARLOS ROS-
SI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02679816500/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2550/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a CLOVIS ANtONIO FeRNANDeS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01722052653/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2486/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CARLA bAt-
tIStON, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02712910218/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2336/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a CINtHIA bIAzzI, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 03726413304/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2231/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasi-
leiro.Notifica e faz saber faz saber a CLAUDemIR LUIz DA SILVA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01109153300/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2474/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CARLOS ALbeRtO DALbOSCO, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 01617391448/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2150/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLAODete 
VezARO DALLAStRA, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 01204192338/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/1273/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasi-
leiro.Notifica e faz saber faz saber a CRIStIANO PeDROSO, por-
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tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04423823430/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2054/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 277 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber 
a CLeUSA mARIA RIGON, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 03333675563/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1340/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a CARmeLICe FAItAO bALbINOt 
PAVI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01337842538/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2564/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a CeSAR DA ROCHA, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 02742461034/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2466/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a DeNIS SAbINO 
SeGANFReDO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03338892450/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2217/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Noti-
fica e faz saber faz saber a DALVA bReSSLeR, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 05913896300/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2220/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a DIONAtAN DA 
SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03181412300/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2073/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a DIeGO LUIS SALVAtORI, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 03408345386/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1767/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a DAILIO ANtONIO 
DA SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02943427337/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2087/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a DImORVAN LUIz bORtOLINI, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 03106645080/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1786/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a DILVANe DA 
SILVA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03876876631/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1791/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a DIeGO beLLeI, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 04140322962/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/1837/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a DeRLI DemARCO CORReIA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04616025503/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1871/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a DARLAN mAYeSKI, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 03203826702/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1946/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a DAVI meIRA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03556924046/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2309/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a DORVALINO 
CIQUeLeRO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01198168597/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1503/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Noti-
fica e faz saber faz saber a DIRCeU LUIz HeRmeS, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01534898791/SC, que tramita, 

em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1379/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a DAVI bAReLA 
DAVI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00756824902/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1588/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a DOUGLAS CANAbARRO, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 05771190248/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1637/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a DORIVAL KUReK, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01224604201/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1419/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a DeNISe SALete NeSI PeDROSO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03071057894/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1287/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a DeNISe SILVA 
bARbOSA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04245997843/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1335/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a DANImAR ADAO DA SILVA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 03692521376/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1854/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a eVeRALDO 
FACCIN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
00987382795/2020, que tramita, em seus termos legais, o Proces-
so Administrativo nº 12DRP/2143/2020, no qual figura na qualida-
de de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a eNeLISe GASPARettO, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 00277728209/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2104/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§ 1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a eVeRALDO mOURA, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 01810862585/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2253/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasi-
leiro.Notifica e faz saber faz saber a eDeR ANtONIO SCHNAIDeR, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00645412263/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2101/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a eDSON ALCeU tOmASI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 02388052906/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2379/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a eDIR JOSe RIbeI-
RO De meLLO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04141052763/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2314/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a eRCI JOSe CARDOSO DA SILVA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 03472050750/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2478/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a eDSON meYeR, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 02810192361/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/924/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a eLIANe APAReCIDA ALbA, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02984078411/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2561/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a eLAINe DO ROSARIO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03784564331/SC, que tramita, em seus termos 

legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1919/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a eLI eLIANI VRUbLeSKI 
SCHNeIDeR, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01003267527/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1947/202, no qual figura na qualidade de 
infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz 
saber faz saber a eLIzete DA SILVA, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 05216092332/SC, que tramita, em seus ter-
mos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1937/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261,§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a emeRSON CA-
NeI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00692882569/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1238/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a eDILSON FILIPPI, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 03219211690/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1324/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a eVANDeR ROSA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 03014731780/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1310/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a eDUARDO 
LUIS PReUSS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01371651956/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1226/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a eRLI GeHLeN, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 02256763760/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1798/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a eLISeU JONA-
tAN WILbeRt, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04048138925/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1742/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a eLtON SeAbRA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 05886157645/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1674/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a eRmINIO bAUm-
bACH, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02978861815/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1075/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a eLeANDRO JOSe DOS SANtOS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 02339035757/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1357/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a eLeNICe INeS 
GANzeR, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02030771742/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1456/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a eDILSON RObeRtO LONGHINOttI, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação nº 02744925074/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1401/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a eDSON LUIz 
KAmmLeR, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01547495450/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1443/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a eVeRtON DOUGLAS SUtILI, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 06037685603/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1618/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a eDem CARLOS 
bRAGHINI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03734284742/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1422/2020, no qual figura na qualidade 
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de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a eDbeRtO GUeRRA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01693344300/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1546/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a eLVICO PAU-
LINO beRNARDI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01837326266/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1526/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a eDA GOttARDO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03595757743/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1306/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a eUCLIDeS 
ANzIGLIeRO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04465097749/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1552/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a eDemAR ALVeS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 01514845240/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1265/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a eDI LUIz De 
RAmOS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01892664900/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1278/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a eVANDRO FeRReIRA, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 04076493877/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1731/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a FAbRICIO FAbIAN, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02768001992/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1976/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a FeRNANDO StONOGA, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 03428258444/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1349/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a FLAVIO bOItA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02486605804/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1272/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a FAbRICIO mAtHeUS KLAAR StAKONSKI, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 04082761394/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2068/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 277 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a FAbIANO GeL-
mON PeDRA HUme, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 01400494326/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2319/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a FRANCISCO DeVILLA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 01198972387/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2251/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a FLORINDO CORReA, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03640839506/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2146/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a FAbIO mIRANDA bOR-
DIN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01673733518/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2338/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a FeRNANDO LUIz mICHeLS, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 01204148634/SC, que tramita, em seus ter-
mos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2415/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a FAbRICIO 
ANDRe KUSbICK, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 03097692035/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1799/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a FeLIPe meGA mASSON, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04017045075/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1702/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a FAbRICIO PARIzOttO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 04192093709/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1727/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a FAbIO bORtOLUzzI, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03031705960/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1979/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a FAbIANO OSmAR DISNeR, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 03422554404/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1861/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a GILbeRtO ANtO-
NIO CURSSeL, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01965526163/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1291/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a GILmAR DIAS FORteS, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 06099175837/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1943/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a GeORGIA POR-
teLLA GAmbORGI, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 01610946179/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1913/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a GRACIeLI mAGGIONI, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 03591154131/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1867/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a GeLSON FeRNANDeS De OLIVeIRA, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 03248600604/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1860/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a GLeDeS bO-
eRI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02115030307/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1790/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a GUILHeRme LUIz RODRIGUeS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03876613867/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1661/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a GILbeRtO 
tARtARI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01829944459/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2291/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a GILmAR LIzzI, portador da Carteira Nacional de Habilita-
ção nº 01308952808/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/2377/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a GILbeRtO bORtOLINI, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02708268371/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/854/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a GetULIO CANAbARRO, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 01371791456/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1396/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a GeRALDO beRG-
mANN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01232968328/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1536/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a GUStAVO ANDRe De CAmARGO GUeRReIRO, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02536961896/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2188/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a GeLSON DALLAStRA, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01643099689/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2116/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a GUStAVO ALmANSA 
GARIm, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03559383883/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2462/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a GUStAVO FeLIPe DAHmeR De ALbUQUeRQUe, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05787397389/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1695/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a GeLSO meNDeS De OLIVeIRA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03011343981/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2275/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a GeRSON SAL-
CHeR, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00770171523/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2226/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a GILbeRtO DA ROSA, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 00955570058/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2211/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a GILmAR SALDANHA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03873621923/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2053/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 277 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber 
a HeNRIQUe LAzAROttO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 04266871795/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1106/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a HILDO ANtONIO CO-
RAzzA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01554482492/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1437/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a HONORIO LeOPOLDO PASIeRPPSKI, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 01458016332/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1599/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a HeDeR SeSI-
NANDO zONtA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
00736978050/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2197/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a IRANI FOSSAttO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 03310492877/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2298/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a IVONIR FLOReS, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03446480258/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1099/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a IzANIR FRANCISCO DOS SANtOS, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação nº 02213286621/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1208/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
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Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a ItACYR CeN-
teNARO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03445531008/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1463/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a IVALDO PIzzINAttO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01249502380/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1541/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a IVete DOS SANtOS 
PeReIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04400571264/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1400/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a ItALVINO GetULIO CAmbRI, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 04764600070/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1405/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a IzAIR ALbeR-
tI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02595476033/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/1554/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a IVANIR PARIzOttO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 04111006848/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1392/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a ILSON LUIS bOLSON, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 01092416703/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1292/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a IVANIA SteFANeLLO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 04469621968/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2097/2020, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a IRIA PIGOzzO, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 05173640639/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2113/2020, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a IVAIR JOSe De bAIRROS, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 01827098117/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1411/2020, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a IONA PAtRICIA 
meNDONçA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03844713300/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2476/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a IVONe GAmbAttO, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 02319079724/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2399/2020, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a ItACIR DA SIL-
VA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02978733500/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2510/2020, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a IDIONeI NOVeLLO, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 04494988893/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/1900/2020, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a ItACIR SANtIN, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 02288086993/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2021/2020, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a IVO FRANCIS-
CO DAL mAGRO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02931416459/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1442/2020, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Constan-

do nos autos que se encontram em lugar INCeRtO e NÃO SAbI-
DO, ficam, pelo presente eDItAL, notificados para no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação deste, apresentarem defesa 
escrita acerca do fato que lhes é imputado em órgão competente 
ou a esta Autoridade, na Rua Uruguai, 39D, Centro – Chapecó/
SC. Para ciência do infrator é expedido o presente edital a ser 
publicado no Diário Oficial do estado de Santa Catarina.Registre-
se e Publique-se- Chapecó/SC, 28 de dezembro  de 2020. Ricar-
do Newton Casagrande, Delegado Regional de Polícia, Autoridade 
de trânsito.

Cod. mat.: 712814

eDItAL Nº 28/2020, PeNALIDADeS. ODeLeGADO ReGIONAL 
De POLÍCIA e AUtORIDADe De tRÂNSItO DA 12ª CIRCUNS-
CRIçÃO ReGIONAL De tRÂNSItO - CIRetRAN De CHAPeCÓ, 
no uso de suas atribuições legais e com fundamento na resolução 
723/2018 do CONtRAN. Notifica e faz saber faz saber a beNete 
mARIA CONCI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02167543221/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/246/2018, no qual figura na qualidade de 
infrator, incurso no art. 261§1ºda Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz 
saber faz saber a CIRNA teReSINHA LINDeNmAYR, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 02864848348/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/459/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CARLOS SAUL 
De OLIVeIRA zImeR, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 01254347774/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/2285/2020, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1ºda Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a CHRIStIAN eCKSteIN, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02647732606/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/3270/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1ºda Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CLAUDIOmIRO CARDOzO, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 02085966568/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/314/2018, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1ºda Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLARICe De CAmARGO, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01661519220/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2415/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1ºda Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz sa-
ber a CLODOALDO RODRIGUeS DA COStA, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 02800449203/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2664/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1ºda 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLeVeRSON 
JOSe bOSCHettI, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 01947840533/SCque tramita, em seus termos legais, o Proces-
so Administrativo nº 12DRP/2138/2018, no qual figura na qualida-
de de infrator, incurso no art. 261§1ºda Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.
Notifica e faz saber faz saber a CIRO VeNANCIO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 05276255490/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1402/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1ºda 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a CLeUSA mARIA 
RIGON, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03333675563/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/3648/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1ºda Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a CYNtHIA mARIA PASQUALOttO bALDISSeRA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 01655174177/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/850/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1ºda Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a CLAUDete WAGNeR, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 02268346987/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/542/2018, no qual figu-
ra na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a GUILHeRme SIDINeI 
mARCON, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03787820513/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1443/2017, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 

e faz saber faz saber a GUILHeRme FeLIPPI KOLbA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02315583520/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/1601/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a JUDIte SANtOS De OLIVeIRA, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 05829639940/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/3760/2018, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JOeLSON Je-
AmPIeR bUeNO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04483828908/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1349/2018, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a JOSe CARLOS RAmOS, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 03565802573/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1772/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JOÃO CARLOS 
tHOmAS JUNIOR, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 02130042687/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/1867/2018, no qual figura na qua-
lidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a JOÃO CARLOS KRAUSe De 
OLIVeIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03125559003/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/335/2018, no qual figura na qualidade de 
infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz 
saber faz saber a JUAReS De meLO VIeIRA, portador da Cartei-
ra Nacional de Habilitação nº 02866836817/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/787/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JeSSIKA COS-
tA De GODOIS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
05580778905/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1516/2018, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a JeFeRSON De PAULA, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 04552049933/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1846/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JANAUNA mO-
ReIRA OLIVeIRA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04672784430/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1315/2018, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a JOÃO PeDRO NUNeS, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 00980685928/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/614/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a JAIRtON mA-
RIANO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03031650753/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2434/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a JUARez De meLO, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01367788707/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/3889/2018, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1ºda Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a  JUDIte DIAS, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 04685924764/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2426/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a KARIN bRUXeL, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 01246803702/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/399/2018, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a LILIAN bIGAtON, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 02640999420/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1189/2017, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a LUIz FeLIPe 
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RIbeIRO mALACARNe, portador da Carteira Nacional de Habili-
tação nº 04725422232/SC, que tramita, em seus termos legais, o 
Processo Administrativo nº 12DRP/1351/2018, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a LeNOIR GOmeS DA SILVA, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03063746285/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/2605/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a LeONARDO FeRNANDeS, portador da Carteira Nacional 
de Habilitação nº 04163552963/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1108/2018, no qual 
figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a LeNOIR FRANCIS-
CO GIACHIm, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01936926748/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/4190/2018, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a LUIz FeRNANDO PALUDO, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 03299031719/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2095/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a mARCeLO 
KAPPeL, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03187519678/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2436/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz saber faz 
saber a mAURICIO CONCI DALeASte, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 04801884911/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/66/2018, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 277 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-
sito brasileiro.Notifica e faz saber faz saber a mARIzA NAzARI, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03505530147/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/819/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a mARIA CLAUDete De PAULA DA COStA, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 03755683061/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2063/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a mAIKIANe 
bIANCHINI, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04669865722/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1564/2018, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e 
faz saber faz saber a mAtHeUS OReSte ROmAN, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 01920444531/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1974/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a mARIO PeDRO 
SCHOeNINGeR, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
01859607892/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/499/2018, no qual figura na qualidade de 
infrator, incurso no art. 261§1ºda Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz 
saber faz saber a mARIO CLAUDeCIR mORAeS LOPeS, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 00274674743/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/056/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 165  da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a mARCeLO AUGUStO mANteLLI, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 05372014362/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1183/2018, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 

trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a mARIA LOCKS 
FeLDAUS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03202531808/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/288/2018, no qual figura na qualidade de 
infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro.Notifica e faz 
saber faz saber a mONICA PIeRezAN ANGONeSSe, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 05599015669/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1053/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a NeIVA teRe-
zINHA RAmOS mACIeL, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 03621335811/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/3223/2018, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a NeReU HeNRIQUe De ALmeIDA, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01323971052/SC, 
que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/843/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a NeIDA bIFFI, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
nº 05397516530/SC, que tramita, em seus termos legais, o Pro-
cesso Administrativo nº 12DRP/839/2018, no qual figura na quali-
dade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiroNo-
tifica e faz saber faz saber a OSmAR SIGNORI, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação nº 01404988777/SC, que tramita, em 
seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/483/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a OmAR JOSe 
CASSOL, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01591050959/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/936/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a ORLeI De mARtINI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 01530695348/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/3586/2018, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a PAULINO bASSO, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02521236750/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/3200/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a PeDRO tAmANHO, portador da Carteira Nacional de Ha-
bilitação nº 01988301200/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/4077/2018, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a PAULO tARSO bAtIStA, portador 
da Carteira Nacional de Habilitação nº 02719327166/SC, que tra-
mita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/4193/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a RAYLSON DAVI DUARte ALVeS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 02114748944/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/1661/2018, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a RICARDO IVO-
NeI ALmeIDA, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03912395534/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/2488/2018, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a RAFAeL RAmOS, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 04863625588/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/122/2018, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 165  da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trân-

sito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a RODRIGO NUNeS 
mARtINS, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
03064465032/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/1741/2018, no qual figura na qualidade 
de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica 
e faz saber faz saber a ROGeRIO ANtONIO FAe, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 02855381779/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/3430/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a SILVANO GAS-
PeRIN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02830774265/
SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo Administrati-
vo nº 12DRP/2216/2018, no qual figura na qualidade de infrator, 
incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a SILVIA DeLLALIbeRA PINtO, portador da Carteira Na-
cional de Habilitação nº 04532602902/SC, que tramita, em seus 
termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2401/2018, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a SebAStIÃO 
CLAUDIR DOS SANtOS, portador da Carteira Nacional de Habi-
litação nº 02253471602/SC, que tramita, em seus termos legais, 
o Processo Administrativo nº 12DRP/2451/2018, no qual figura na 
qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. 
Notifica e faz saber faz saber a SADIR zANOteLLI, portador da 
Carteira Nacional de Habilitação nº 03243217470/SC, que tramita, 
em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/2777/2018, 
no qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a SeRGIO HAI-
DUCK PADUAN, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04711986431/SC, que tramita, em seus termos legais, o Processo 
Administrativo nº 12DRP/151/2019, no qual figura na qualidade de 
infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz 
saber faz saber a tAtIANO LIStONe, portador da Carteira Nacio-
nal de Habilitação nº 02978777260/SC, que tramita, em seus ter-
mos legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/3210/2018, no 
qual figura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a VANIO FeR-
NANDO tORmeNA CISeSKI, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 02058144009/SC, que tramita, em seus termos 
legais, o Processo Administrativo nº 12DRP/916/2018, no qual fi-
gura na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro. Notifica e faz saber faz saber a VALDIR SALLeS, por-
tador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01323735488/SC, que 
tramita, em seus termos legais, o Processo Administrativo nº 
12DRP/3351/2018, no qual figura na qualidade de infrator, incurso 
no art. 261§1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de trânsito brasileiro. Notifica e faz saber faz 
saber a VANDeRLeI LemeS, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação nº 03428245790/SC, que tramita, em seus termos le-
gais, o Processo Administrativo nº 12DRP/091/2018, no qual figu-
ra na qualidade de infrator, incurso no art. 261§1º da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de trânsito 
brasileiro.Constando nos autos dos respectivos processos  que 
os (as) condutores (as)  penalizados (as) e  se encontram em lugar 
INCeRtO e NÃO SAbIDO, ficam, pelo presente eDItAL, NOtI-
FICADOS para no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
deste, interpor Recurso a JARI, acerca dos fatos que lhes é impu-
tado em órgão competente ou entregar sua CNH no órgão de re-
gistro de habilitação, situado, na Rua Uruguai, 39D, Centro – Cha-
pecó/SC. Ou, em Delegacia Regional de Policia Civil mais próxima 
do município de residência. Para ciência do infrator é expedido o 
presente edital a ser publicado no Diário Oficial do estado de San-
ta Catarina.Registre-se e Publique-se Chapecó/SC, 28 de Dezem-
bro de 2020.Ricardo Newton Casagrande, Delegado Regional de 
Polícia, Autoridade de trânsito.

Cod. Mat.: 712852

O DIÁRIO OFICIAL ESTÁ MAIS PERTO DE VOCÊ
Acesse o Diário Oficial Eletrônico: www.doe.sea.sc.gov.br
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PORtARIA nº 661/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA ADmINIStRAçÃO, no exercício 
de suas atribuições e conforme processo SeA 12681/2020, resolve 
DeSIGNAR  Glaucia Cipriani de Jesus, matrícula 281.885-0-02, 
membro efetivo e Felipe Alex Sommer, matrícula 699.613-2-01, 
membro suplente, para acompanhar e fiscalizar a gestão contratual 
do Contrato 172/2020, que tem por objeto fornecimento de licença 
de uso de software, celebrado entre a empresa Weltsolutions - 
Suporte em tecnologia da Informação eireli - me e a Secretaria 
de estado da Administração.

DÉCiO aUgUStO BaCeDO De VaRgaS
Secretário de estado da administração, designado

Cod. mat.: 712891

PORtaRia nº 1553/gaBSa/SaP.
O Secretário de estado da Administração Prisional e Socioeduca-
tiva e.e, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com 
fulcro no art. 11, inciso III da Lei Complementar nº 260/2004, item 
1.7, III do edital do Processo Seletivo Simplificado nº 006/2015 e 
processo SAP 66543/2020, resolve: DiSPenSaR a PeDiDO o 
servidor abaixo relacionado, admitido em caráter temporário no 
cargo de Agente Penitenciário, a contar de 08/01/2021.

NOME mAtRÍCULA
CRIStIAN CLebeR teNFeN 974.133-0-01

eDeMiR aLeXanDRe CaMaRgO netO
Secretário de estado da Administração Prisional e Socioeducativa e.e.

Cod. mat.: 712860

eXtRatO De teRMO De COOPeRaçÃO tÉCniCa.  Partes: 
estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de estado 
da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR), e o 
Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (ICASA). Objeto: 
Cooperação técnica, administrativa, operacional, científica e tecno-
lógica visando o auxílio e apoio à SAR para viabilização das ações 
de defesa e inspeção sanitária. Valor: Sem repasse de recursos 
financeiros. Fundamento Legal: Art. 3º, parágrafo único, da Lei 
Federal nº 9.790/90;Art. 3º, IX, da Lei nº 8.171/91;Art. 3º, §2º, da 
Lei n. 10.366/97;Art. 1º, § 1º, II e IV, do Decreto n. 5.741/2006;Art. 
2º, VIII-A, da Lei nº 13.019/14. Vigência: 01/10/2020 a 30/12/2022. 
assinado em 01/10/2020, por Ricardo de Gouvêa (SAR) e Osvaldo 
miotto Júnior (ICASA).

Cod. Mat.: 713036

ReSOLUçÃO nº 057/2020/SaR/CeDeRURaL

Dispõe sobre a descentralização de recursos do Fundo esta-
dual de Desenvolvimento Rural (FDR) à empresa de Pesquisa 
agropecuária e extensão Rural (ePagRi), para o desenvol-
vimento do projeto de avaliação e seleção de variedades de 
videira resistentes a doenças fúngicas (piwi) para a produção 
de vinhos e espumantes em santa Catarina. O Conselho es-
tadual de Desenvolvimento Rural (CeDeRURaL), na forma da 
Resolução no 001, de 9 de setembro de 1993, em conformidade 
com o art. 5o da Lei estadual no 8.676, de 1992, e Decretos no 
4.162, de 1993, no 155, de 1995, no 3.305, de 2001, e no 3.963, 
de 2006, em reunião realizada em 18/12/2020, Considerando a 
necessidade de incremento da competitividade do setor vitivinícola 
catarinense; Considerando a necessidade de adoção de um sistema 
de produção com menor utilização de agroquímicos com vistas à 
produção sustentável e de baixo impacto ambiental; Considerando 
o potencial das variedades de uva PIWI na redução dos custos de 
produção e a possibilidade de expansão da área plantada em todas 
as regiões do estado de Santa Catarina; Considerando a qualidade 

enológica para produção de vinhos e espumantes já demonstrada 
nos ensaios existentes; Considerando a necessidade de pesqui-
sas complementares para a comprovação da viabilidade técnica, 
econômica e ambiental do uso dessas variedades, já testadas há 
cinco anos no estado de Santa Catarina; Considerando o projeto 
conduzido pela epagri em parceria de dois institutos internacio-
nais, sendo um da Alemanha (Julius Kühn-Institut - Geilweilerhof) 
e outro da Itália (Fondazione edmund mach - trento), bem como 
a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e vinícolas 
catarinenses; Considerando que o projeto conta com carta de 
apoio das mais renomadas entidades representativas do setor em 
Santa Catarina, tais como a Câmara Setorial da Uva e do Vinho 
de Santa Catarina, Sindicato e organização das cooperativas de 
Santa Catarina (OCeSC), Sindicato das Indústrias de Vinhos de 
Santa Catarina (Sindivinho), Cooperativa Agropecuária Videirense 
(Coopervil), Vinho de Altitude Produtores e Associados e Associa-
ção dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe (PROGOetHe); 
ReSOLVe: art. 1º Autorizar a destinação de recursos do Fundo 
estadual de Desenvolvimento Rural (FDR), R$ 1.064.990,00 (um 
milhão sessenta e quatro mil novecentos e noventa reais), para 
o desenvolvimento do Projeto Avaliação e seleção de variedades 
de videira resistentes a doenças fúngicas (PIWI) para a produção 
de vinhos e espumantes em Santa Catarina. §1o O repasse de 
recursos será destinado para a aquisição de bens, de insumos e 
de serviços, que visem à execução da pesquisa. §2o O valor será 
liberado em parcela única, competindo à ePAGRI prestar contas 
da sua efetiva utilização mediante a apresentação de relatórios 
de acompanhamento das diversas etapas das avaliações. art. 2º 
O prazo para aplicação dos recursos, avaliação e elaboração do 
relatório final não poderá ser superior a 30 meses.  art. 3ºº Fica a 
SAR autorizada a baixar normas operacionais e instruções comple-
mentares para a execução desta Resolução, podendo, para tanto, 
adotar medidas que viabilizem sua operacionalização. art. 4º esta 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ricardo de gouvêa
Presidente do CeDeRURaL

Cod. mat.: 712867

ReSOLUçÃO nº 058/2020/SaR/CeDeRURaL
autoriza a descentralização de recursos do Fundo estadual 
de Desenvolvimento Rural (FDR) à Fundação de amparo à 
Pesquisa e inovação do estado de Santa Catarina (FaPeSC) 
para contratação de bolsistas para operação do Programa 
agroinovação SC. O Conselho estadual de Desenvolvimento 
Rural (CeDeRURaL), na forma da Resolução no 001, de 9 de 
setembro de 1993, em conformidade com o art. 5o da Lei estadual 
no 8.676, de 1992, e Decretos no 4.162, de 1993, no 155, de 1995, 
no 3.305, de 2001, e no 3.963, de 2006, em reunião realizada em 
18/12/2020, Considerando a importância na implementação de 
práticas e soluções inovadoras nos órgãos que compõem a pasta 
da agricultura para a melhoria da prestação de serviço ao meio 
rural; Considerando o Programa Agroinovação SC, coordenado 
pela Secretaria de estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvol-
vimento Rural (SAR), executado em parceria com suas empresas 
vinculadas: Centrais de Abastecimento do estado de Santa Catarina 
(CeASA), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de 
Santa Catarina (CIDASC) e empresa de Pesquisa Agropecuária 
e extensão Rural de Santa Catarina (ePAGRI). Considerando 
que a SAR não dispõe de corpo técnico suficiente e especializado 
para a operação do laboratório de inovação, do laboratório vivo 
e do Núcleo de Inovação tecnológica para a Agricultura Familiar 
(NItA). Considerando o termo de mútua Colaboração em Ciência, 
tecnologia e Inovação Nº005/2020, celebrado entre a FAPeSC 
e a SAR no âmbito do Programa Interinstitucional de Fomento a 
Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação que atendam às 
demandas da Sociedade Catarinense. ReSOLVe: art. 1º Autorizar 
a descentralização de recursos do Fundo estadual de Desenvolvi-
mento Rural (FDR), no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais), à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do estado de 
Santa Catarina FAPeSC), com a finalidade de contratar bolsistas 
para apoio nos projetos de inovação executados pela SAR, CeASA, 
CIDASC e ePAGRI. art. 2º O recursos deverão ser empregados 
única e exclusivamente em ações do programa Agroinovação SC. 
art. 3º O aporte de recursos de que trata esta Resolução está 
condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária do FDR. 
art. 4º esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ricardo de gouvêa
Presidente do CeDeRURaL

Cod. mat.: 712869

ReSOLUçÃO nº 59 /2020/SaR/CeDeRURaL
autoriza a transferência de recursos do Fundo estadual de De-
senvolvimento Rural (FDR) à empresa de Pesquisa agropecuária 
e extensão Rural (ePagRi) para estruturação do Observatório 
do agronegócio Catarinense (OaC). O Conselho estadual de 
Desenvolvimento Rural (CeDeRURaL), na forma da Resolução no 
001, de 09 de setembro de 1993, em conformidade com os incisos 
VII, IX e X do art. 5o da Lei estadual no 8.676, 1992, e Decretos 

Regulamentares no 4.162, de 1993, nº 155, de 1995, nº 3.305, de 
2001 e nº 3.963, de 2006, em reunião realizada em 18/12/2020, 
Considerando que dentre os instrumentos da política de desen-
volvimento rural estão o planejamento e a informação agrícola; 
Considerando que no atual grau de competitividade do meio rural 
catarinense se torna fundamental estruturar a informação do agro-
negócio catarinense numa perspectiva de cenário futuro, visando 
dar suporte ao desenvolvimento rural por meio da estruturação de 
um observatório setorial; Considerando que a empresa de Pes-
quisa Agropecuária e extensão Rural de Santa Catarina (ePAGRI), 
por meio do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola 
(CePA), atua na geração, análise e publicações de informações 
públicas voltadas ao suporte das organizações públicas e privadas 
do agronegócio catarinense e possui um projeto de pesquisa e 
inovação denominado Observatório do Agronegócio Catarinense 
(OAC); Considerando que o CePA é uma unidade de pesquisa 
socioeconômica e apresenta prerrogativa de gerar pesquisas, de-
senvolvimento e inovações na área de informação do agronegócio; 
ReSOLVe: art. 1° Fica instituído no âmbito do Fundo estadual de 
Desenvolvimento Rural (FDR) o projeto de inovação denominado 
Observatório do Agronegócio Catarinense (OAC). art. 2° Fica o 
Fundo estadual de Desenvolvimento Rural (FDR) autorizado a 
destinar R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil de reais) 
para a implementação e estruturação do OAC. Parágrafo Único. 
O projeto será estruturado no âmbito do Centro de Socioeconomia 
e Planejamento Agrícola (CePA). DOS BeneFiCiáRiOS art. 3º 
Serão beneficiários: Governo catarinense entidades representativas 
da agricultura familiar; agricultura patronal; do agronegócio; Agricul-
tores catarinenses; Da UtiLiZaçÃO DOS ReCURSOS art. 4º Os 
recursos serão utilizados única e exclusivamente para implantação 
do OAC, contemplando tecnologias, infraestrutura, processos e 
estudos na forma de: Despesas correntes; Despesas de capital; 
bolsas, viagens e diárias; DOS LiMiteS e COnDiçÕeS art. 5° 
O apoio será na modalidade de repasse de recursos diretos para 
empresa de Pesquisa Agropecuária e extensão Rural de Santa 
Catarina (ePAGRI), com execução pelo Centro de Socioeconomia 
e Planejamento Agrícola (Cepa); Parágrafo Primeiro. O desen-
volvimento das ações previstas no projeto se dará por meio da Lei 
Catarinense de Inovação, com submissão de projeto de pesquisa 
e desenvolvimento à FAPeSC; Parágrafo Segundo. Caberá `a 
epagri estabelecer o processo formal para execução do projeto 
com suporte da FAPeSC. Da DiStRiBUiçÃO DaS COtaS art 
6º Será liberado cota única no valor total do projeto. PRaZOS art. 
7° O prazo máximo para estruturação do OAC é de 36 meses; Da 
PReStaçÃO De COntaS art. 8º A prestação de contas se dará 
por meio efetiva comprovação da execução do projeto por meio 
de apresentação de relatórios parciais a cada 180 dias a contar da 
liberação dos recursos, sob pena de glosa dos valores repassados, 
sem prejuízo de outras penalidades. art. 9º O marco zero será 
formado pela entrega do Projeto do Observatório do Agronegócio 
Catarinense contendo a matriz de responsabilidades. art. 10 esta 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ricardo de gouvêa
Presidente do CeDeRURaL

Cod. Mat.: 712871

ReSOLUçÃO nº 060/2020/SaR/CeDeRURaL

Dispõe sobre o Programa terra Boa –  Kit Forrageiras para 
o ano de 2021. O Conselho estadual de Desenvolvimento Rural 
(CeDeRURAL), na forma da Resolução no 001, de 9 de setembro 
de 1993, em conformidade com o art. 5o da Lei estadual no 8.676, 
de 1992, e Decretos no 4.162, de 1993, no 155, de 1995, no 3.305, 
de 2001, e no 3.963, de 2006, em reunião realizada em 18/12/2020, 
ReSOLVe: art. 1o Fica instituído o Programa Kit Forrageiras para 
o ano de 2021, no âmbito do Programa terra boa, consistente no 
incentivo à aquisição kits compostos por sementes de forrageiras 
e insumos para melhoramento de pastagens, para atender produ-
tores rurais enquadrados no PRONAF, visando o melhoramento 
da produtividade de leite e carne à base de pasto em Santa Cata-
rina. §1o Serão adquiridos 2000 mil kits compostos de sementes, 
mudas, fertilizantes, corretivos, inoculantes e demais insumos, de 
acordo com o que prevê o projeto técnico, que obrigatoriamente 
deverá prever o uso de sementes de forrageiras. §2º em caso de 
necessidade, a Secretaria de estado da Agricultura, da Pesca e 
do Desenvolvimento Rural (SAR), por meio do Fundo estadual de 
Desenvolvimento Rural (FDR), fica autorizada a ampliar até 20% a 
quantidade de kits a serem distribuídos. art. 2o São beneficiários do 
Programa os agricultores familiares, bem como os produtores que 
possuam mais de 4 módulos fiscais, mas que atendam os demais 
critérios de enquadramento do PRONAF, que promovam em sua 
propriedade o melhoramento de pastagem, e que não possuam 
débitos junto aos programas da SAR e de suas empresas vincula-
das. §1º Poderão ser atendidos pelo programa os produtores que 
estão iniciando ou retornando a atividade produtiva no meio rural, 
desde que possuam mão de obra predominantemente familiar e 
que a renda e área de terra não ultrapasse os limites estabelecidos 
pelas normas do PRONAF. §2o Os kits forrageiros serão destinados 
exclusivamente para atendimento dos agricultores de propriedades 
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utilizadas como unidades demonstrativas e/ou acompanhadas pela 
extensão rural pública e privada. §3o Somente serão atendidos 
os produtores que não foram contemplados no programa no ano 
anterior. art. 3o Poderão fazer parte do programa, como parceiras 
da SAR, na aquisição e distribuição aos agricultores catarinen-
ses, as cooperativas que estejam registradas no órgão federal ou 
estadual representativo das sociedades cooperativas e na Junta 
Comercial do estado de Santa Catarina (JUCeSC), conforme LeI 
Nº 16.834, De 16 De DezembRO De 2015, empresas que comer-
cializam insumos agropecuários, mediante apresentação de cópia 
do Contrato Social atualizado, Certidões Negativas e registradas 
na Junta Comercial do estado, cujas sedes e área de atuação se 
encontrem em Santa Catarina. Parágrafo único. Para fazer parte 
do Programa os interessados na aquisição e distribuição dos kits 
deverão formalizar sua intenção junto à SAR ou à coordenado-
ra conveniada, mediante assinatura de termo de Compromisso, 
comprometendo-se em adquirir e distribuir os kits aos produtores 
interessados. art. 4o Os produtores rurais beneficiários deverão 
firmar contrato com Fundo estadual de Desenvolvimento Rural 
(FDR), para entrega de no máximo 1 kit, estabelecendo o prazo 
de pagamento para três anos, divididos em parcelas iguais, sem 
incidência de juros ou qualquer outro acessório, com vencimento 
da primeira parcela em 30 de maio de 2022, e as subsequentes em 
30 de maio de 2023 e de 2024. §1o Após o vencimento incidirão 
os respectivos os encargos de inadimplência no âmbito do FDR. 
§2o Se o produtor optar em adiantar o pagamento da segunda e 
terceira parcelas para a mesma data de vencimento da primeira será 
aplicado um desconto de 30% sobre o valor da segunda parcela 
e de 60% sobre o valor da terceira parcela. art. 5o O estado de 
Santa Catarina, por meio da Secretaria de estado da Agricultura, 
da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR) pelo Fundo estadual 
de Desenvolvimento Rural (FDR) - firmará termo de Compromisso 
com as credenciadas se comprometendo a garantir o pagamento 
dos kits após 90 dias da data do repasse ao produtor rural. §1º O 
valor máximo do Kit será de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que poderá 
ser fragmentado em 3 cotas de R$ 2.000,00 (dois mil reais). §2º 
Para Jovem rural, egressos de cursos de formação específica em 
gestão, liderança e empreendedorismo, o valor máximo será de 
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em sete cotas de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), acrescido de 10% a título de subvenção direta às 
credenciadas, pelas despesas decorrentes das operações. art. 
6º  O pagamento dos kits será realizado por meo de aporte de 
recursos de contribuições das agroindústrias do crédito presumido 
(RICmS/SC). Na hipótese dos recursos arrecadados das contri-
buições das agroindústrias no ano de 2020 não serem suficientes 
para cobertura de 100% (cem por cento) a que se refere o caput 
do artigo anterior e, não havendo reedição dos seus termos, será 
avaliada a possibilidade de celebração de contrato com as creden-
ciadas se utilizando os recursos da Fonte 0100 e 0266. art. 7o 
O pagamento às credenciadas será condicionado à prestação de 
contas ao FDR, por meio da entrega, mediante protocolo, das vias 
originais das Autorizações de Retirada e projetos técnicos emitidos 
pela epagri, dos contratos firmados com o FDR, das notas fiscais 
nominais emitidas aos produtores rurais atendidos, acompanhado 
dos comprovantes de entrega dos kits e das notas promissórias 
correspondentes aos valores das parcelas vincendas. art. 8o Fica 
a SAR, por meio da Diretoria de Cooperativismo e Agronegócio, 
autorizada a baixar normas operacionais e instruções complemen-
tares para a execução do Programa, podendo, para tanto, adotar 
medidas que viabilizem sua operacionalização. art. 9º Revogam-
se as disposições em contrário.  art. 10 esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação.
Ricardo de gouvêa
Presidente do CeDeRURAL

Cod. Mat.: 712872

ReSOLUçÃO nº 061/2020/SaR/CeDeRURaL
Dispõe sobre o Programa terra Boa – Kit Solo Saudável para 
o ano de 2021. O Conselho estadual de Desenvolvimento Rural 
(CeDeRURAL), na forma da Resolução no 001, de 9 de setem-
bro de 1993, em conformidade com o art. 5o da Lei estadual no 
8.676, de 1992, e Decretos no 4.162, de 1993, no 155, de 1995, 
no 3.305, de 2001, e no 3.963, de 2006, em reunião realizada 
em 18/12/2020, ReSOLVe: art. 1o Fica instituído o Programa Kit 
Solo Saudável para o ano de 2021, no âmbito do Programa terra 
boa, consistente no incentivo à aquisição de kits composto por 
sementes de ao menos duas espécies ou cultivares de plantas para 
adubação verde e insumos (fertilizantes químicos e ou orgânicos, 
inoculantes ou qualquer outro insumo relacionado a melhoria e 
conservação do solo), visando promover o melhoramento do solo 
e da produtividade nas propriedades rurais no estado de Santa 
Catarina. § 1o Serão adquiridos e disponibilizados 1000 mil kits. 
§2o em caso de necessidade, a Secretaria de estado da Agricul-
tura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR), por meio do 
Fundo estadual de Desenvolvimento Rural (FDR), fica autorizada 
a ampliar até 20% a quantidade de kits a serem distribuídos. art. 
2o São beneficiários do Programa os agricultores familiares que 
promovam em suas propriedades práticas para o melhoramento 
do solo com a implantação e manejo de plantas para adubação 

verde, com Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), domiciliados 
no estado de Santa Catarina, e que não possuam débitos junto aos 
Programas da SAR e de suas empresas vinculadas. Parágrafo 
único. Poderão ser atendidos pelo programa os produtores que 
estão iniciando ou retornando a atividade produtiva no meio rural, 
desde que possuam mão de obra predominantemente familiar e 
que a renda e área de terra não ultrapasse os limites estabelecidos 
pelas normas do PRONAF. art. 3o Poderão fazer parte do programa, 
como parceiras da SAR, na aquisição e distribuição aos agricultores 
catarinenses, as cooperativas que estejam registradas no órgão 
federal ou estadual representativo das sociedades cooperativas 
e na Junta Comercial do estado de Santa Catarina (JUCeSC), 
conforme LeI Nº 16.834, De 16 De DezembRO De 2015, cujas 
sedes e área de atuação estejam no território catarinense. Pará-
grafo único. Para fazer parte do Programa, os interessados na 
aquisição e distribuição dos kits deverão formalizar sua intenção 
junto à SAR ou à coordenadora conveniada, mediante assinatu-
ra de termo de Compromisso em adquirir e distribuir os kits aos 
produtores interessados.
art. 4o Os produtores rurais beneficiários deverão firmar contrato 
com Fundo estadual de Desenvolvimento Rural (FDR), estabele-
cendo o prazo de pagamento para dois anos, divididos em parcelas 
iguais, sem incidência de juros ou qualquer outro acessório, com 
vencimento da primeira parcela em 28 de fevereiro de 2022 e da 
segunda parcela em 28 de fevereiro de 2023. § 1o Após o venci-
mento incidirão os respectivos os encargos de inadimplência no 
âmbito do FDR.
§ 2o Se o produtor optar em adiantar o pagamento da segunda 
parcela para a mesma data de vencimento da primeira será aplicado 
um desconto de 30% sobre o valor da segunda parcela. art. 5o 
O estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de estado 
da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR) pelo 
Fundo estadual de Desenvolvimento Rural (FDR) - firmará termo 
de Compromisso com as credenciadas se comprometendo a ga-
rantir o pagamento dos kits após 90 dias da data do repasse ao 
produtor rural. Parágrafo único. O valor máximo do kit é de até 
R$ 2.000,00 (dois mil reais), que poderá ser fragmentado em 2 
cotas de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescido de 10% a título de 
subvenção direta às credenciadas, pelas despesas decorrentes das 
operações art. 6º O pagamento dos kits será realizado por meo de 
aporte de recursos de contribuições das agroindústrias do crédito 
presumido (RICmS/SC). Na hipótese dos recursos arrecadados 
das contribuições das agroindústrias no ano de 2020 não serem 
suficientes para cobertura de 100% (cem por cento) a que se re-
fere o caput do artigo anterior e, não havendo reedição dos seus 
termos, será avaliada a possibilidade de celebração de contrato 
com as credenciadas se utilizando os recursos da Fonte 0100 e 
0266. art. 7o O pagamento às credenciadas será condicionado à 
prestação de contas ao FDR, por meio da entrega, mediante pro-
tocolo, das vias originais das Autorizações de Retirada e projetos 
técnicos emitidos pela epagri, dos contratos firmados com o FDR, 
das notas fiscais nominais emitidas aos produtores rurais atendidos, 
acompanhado dos comprovantes de entrega dos kits e das notas 
promissórias correspondentes aos valores das parcelas vincendas. 
art. 8o Fica a SAR, por meio da Diretoria de Cooperativismo e 
Agronegócio, autorizada a baixar normas operacionais e instruções 
complementares para a execução do Programa, podendo, para 
tanto, adotar medidas que viabilizem sua operacionalização.  art. 
9º. esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ricardo de gouvêa
Presidente do CeDeRURAL

Cod. mat.: 712873

ReSOLUçÃO nº 062/2020/SaR/CeDeRURaL
Dispõe sobre o Programa terra Boa – Sementes de Milho para 
o ano de 2021. O Conselho estadual de Desenvolvimento Rural 
(CeDeRURAL), na forma da Resolução no 001, de 9 de setem-
bro de 1993, em conformidade com o art. 5o da Lei estadual no 
8.676, de 1992, e Decretos no 4.162, de 1993, no 155, de 1995, 
no 3.305, de 2001, e no 3.963, de 2006, em reunião realizada 
em 18/12/2020, ReSOLVe: art. 1o Fica aprovado no âmbito do 
Programa de equivalência em Produto o incentivo à aquisição 
de até 200 (duzentas mil) sacas de semente de milho, visando 
dar suporte ao abastecimento no estado de Santa Catarina para 
o ano 2021, melhorando a renda do agricultor, o incremento da 
arrecadação tributária, a competitividade da produção de carnes 
e leite pela redução da dependência da importação de milho de 
outros estados, bem como para colocar no mercado um produto de 
qualidade elevada. Parágrafo único. em caso de necessidade, a 
Secretaria de estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento 
Rural (SAR), por meio do Fundo estadual de Desenvolvimento 
Rural (FDR), fica autorizada a ampliar até 20% a quantidade de 
kits a serem distribuídos. art. 2o São beneficiários do Programa os 
agricultores enquadráveis no Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF) e entidades sem fins lucrativos 
que tenham na agropecuária uma fonte de subsistência, e que 
não possuam débitos junto aos Programas da SAR e de suas 
empresas vinculadas. Parágrafo único. Poderão ser atendidos 
pelo programa os produtores que estão iniciando ou retornando 

a atividade produtiva no meio rural, desde que possuam mão de 
obra predominantemente familiar e que a renda e área de terra 
não ultrapasse os limites estabelecidos pelas normas do PRONAF. 
art. 3o Poderão fazer parte do programa, como parceiras da SAR, 
na aquisição e distribuição aos agricultores catarinenses, as co-
operativas que estejam registradas no órgão federal ou estadual 
representativo das sociedades cooperativas e na Junta Comercial 
do estado de Santa Catarina (JUCeSC), conforme LeI Nº 16.834, 
De 16 De DezembRO De 2015, e empresas que comercializam 
insumos agropecuários, mediante apresentação de cópia do Con-
trato Social atualizado, Certidões Negativas e registradas na Junta 
Comercial do estado, cujas sedes e área de atuação estejam no 
território catarinense, e que mantenham estrutura de recebimento, 
classificação e estocagem de grãos. §1o Para fazer parte do Pro-
grama, os interessados na aquisição e distribuição das sementes 
deverão formalizar sua intenção junto à SAR ou à coordenadora 
conveniada, mediante assinatura de termo de Compromisso em 
adquirir e distribuir as sementes aos agricultores catarinenses. §2º 
Somente será permitido o cadastramento e credenciamento de uma 
única empresa ou filial do mesmo grupo, cuja restrição também levará 
em conta o caso em que o sócio ou proprietário, ou administrador 
responsável, possua vínculos com qualquer uma das empresas ou 
cooperativas já cadastradas, por meio de participação societária 
direta ou indireta. §3o Será exigido das parceiras credenciadas o 
comprovante de registro de comerciante de sementes e mudas no 
ReCSem da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola 
(CIDASC) ou no ReNASem do ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (mAPA), conforme a Lei estadual nº 14.611/09 e 
o Decreto estadual 3.378/10, que tem validade para 2 anos. §4o 
A credenciada deverá firmar contrato de compra e venda com os 
agricultores, com vencimento não anterior à época da colheita em 
2022, comprometendo-se ao repasse dos valores dos subsídios 
para as sementes de milho adquiridas pelos produtores classificadas 
de acordo com os critérios de produtividade, tecnológicos e custos 
financeiros, definidos para os Grupos I, II, III, IV e V de sementes 
§5o As sementes de milho deverão ser previamente cadastradas 
no sistema informatizado pelas produtoras de sementes autoriza-
das até 31 de maio de 2021, e serão classificadas nos Grupos I, 
II, III, IV e V, considerados o seu potencial produtivo, tecnológico 
e custo financeiro, com a aprovação da SAR, cujo rol fará parte 
integrante desta Resolução. §6o As produtoras e fornecedoras 
deverão previamente acordar os preços de custo e condições de 
venda das sementes a serem fornecidas para as credenciadas. 
§7o Os valores máximos de venda para o produtor serão limitados 
aos custos de aquisição, mais a margem bruta entre 18% a 25%, 
vedada a cobrança de quaisquer diferenças ou antecipações por 
parte das credenciadas. art. 4o O estado de Santa Catarina, por 
meio da Secretaria de estado da Agricultura, da Pesca e do Desen-
volvimento Rural (SAR) pelo Fundo estadual de Desenvolvimento 
Rural (FDR) - firmará termo de Compromisso com as credenciadas 
se comprometendo a garantir o repasse dos valores dos subsídios. 
Parágrafo único. O repasse será realizado por meio de aporte de 
recursos de contribuições das agroindústrias do crédito presumido 
(RICmS/SC). Na hipótese dos recursos arrecadados das contri-
buições das agroindústrias no ano de 2020 não serem suficientes 
para cobertura de 100% (cem por cento), e, não havendo reedição 
dos seus termos, será avaliada a possibilidade de celebração de 
contrato com as credenciadas se utilizando os recursos da Fonte 
0100 e 0266 art. 5o O pagamento às credenciadas será con-
dicionado à prestação de contas ao FDR, por meio da entrega, 
mediante protocolo, da relação de todos os produtores atendidos, 
por município e em ordem alfabética, deixando à disposição em 
sua sede, por um período de 5 (cinco) anos, todos os contratos, 
notas fiscais e demais documentos firmados com os beneficiários. 
art. 6o Fica a SAR, por meio da Diretoria de Cooperativismo e 
Agronegócio, autorizada a baixar normas operacionais e instruções 
complementares para a execução do Programa, podendo, para 
tanto, adotar medidas que viabilizem sua operacionalização.  art. 
7º. esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ricardo de gouvêa
Presidente do CeDeRURAL

Cod. Mat.: 712878

ReSOLUçÃO nº 063/2020/SaR/CeDeRURaL
Dispõe sobre o Programa terra Boa - Kit apicultura e Melipo-
nicultura e Subvenção abelhas Rainhas.
O Conselho estadual de Desenvolvimento Rural (CeDeRURAL), 
na forma da Resolução no 001, de 9 de setembro de 1993, em 
conformidade com o art. 5o da Lei estadual no 8.676, de 1992, e 
Decretos no 4.162, de 1993, no 155, de 1995, no 3.305, de 2001, e 
no 3.963, de 2006, em reunião realizada em 18/12/2020, ReSOLVe: 
art. 1o Fica instituído o Programa Kit Apicultura e meliponicultura 
para o ano de 2021 - Programa terra boa, consistente no incentivo 
à aquisição de kits compostos de equipamentos para instalação/
melhoramento de colméias para atender produtores rurais, com 
vistas ao  aumento da produção de produtos das abelhas em Santa 
Catarina. § 1º Serão adquiridos 500 kits. art. 2º Fica instituído o 
Programa de apoio, por meio de subvenção, para aquisição de 
abelhas rainhas, no âmbito do Programa terra boa, no limite de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). §1º O valor subvencionado 
das abelhas rainhas pelo FDR será de até R$ 25,00 (vinte e cinco 
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reais) por rainha selecionada, limitado a 75 (setenta e cinco) abe-
lhas por autorização de retirada (AR) emitida. §2º Os apicultores 
da agricultura familiar e os jovens de 16 a 29 anos poderão retirar 
até 2 (dois) kits, podendo o técnico da ePAGRI emitir a autorização 
de retirada do segundo kit, mediante avaliação. §3o em caso de 
necessidade a Secretaria de estado da Agricultura e da Pesca, por 
meio do Fundo estadual de Desenvolvimento Rural, fica autorizada 
a ampliar em até 20% a quantidade de kits e o valor referente às 
abelhas rainhas a serem distribuídos. art. 3º São beneficiários do 
Programa os produtores rurais enquadrados como Agricultores 
Familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 
ativa, domiciliados no estado de Santa Catarina, que promovam 
em sua propriedade o melhoramento do mel e que não possuam 
débitos junto aos Programas da Secretaria de estado da Agricultura, 
da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR) e de suas empresas 
estatais vinculadas. §1o terão prioridade de atendimento os apicul-
tores que foram capacitados e/ou estão em capacitação da ePAGRI, 
SebRAe ou SeNAR. §2o Somente poderão acessar o programa 
de abelhas rainhas os produtores capacitados tecnicamente para 
o recebimento e introdução nas colmeias.  art. 4o Poderão fazer 
parte do programa, como parceiras da Secretaria de estado da 
Agricultura e da Pesca, na aquisição e distribuição aos agricultores 
catarinenses, as cooperativas que estejam registradas no órgão 
federal ou estadual representativo das sociedades cooperativas e 
na Junta Comercial do estado de Santa Catarina (JUCeSC), con-
forme LeI Nº 16.834, De 16 De DezembRO De 2015, empresas 
que comercializam insumos agropecuários, mediante apresenta-
ção de cópia do Contrato Social atualizado, Certidões Negativas 
e registradas na Junta Comercial do estado, cujas sedes e área 
de atuação estejam território catarinense. §1o Para fazer parte 
do Programa, os interessados na aquisição e distribuição dos kits 
deverão formalizar sua intenção junto à SAR ou à coordenadora 
conveniada, mediante assinatura de termo de Compromisso em 
adquirir e distribuir os kits aos produtores interessados. §2o O kit 
será composto de colmeias Langstroth com ninho e melgueiras, 
cera alveolada, formão, garfo desoperculador, macacão completo 
com máscara, jaleco, luvas, fumegador, rainha, núcleo Langstroth, 
alimentador de cobertura, esticador de arame, arame inox e cober-
tura ecológica de acordo com o projeto técnico. art.5º O programa 
abelhas rainhas selecionadas terá como responsável técnico a 
Federação das Associações de Apicultores e meliponicultores de 
Santa Catarina (FAASC), a qual coordenará a aquisição junto aos 
fornecedores com o apoio de suas associações, em nome dos api-
cultores beneficiários, a entrega das quantidades de abelhas rainhas, 
de acordo com os mesmos controles e procedimentos exigidos das 
cooperativas/empresas, mediante termo de compromisso firmado 
com a entidade coordenadora do programa. art. 6o Os produtores 
rurais beneficiários deverão firmar contrato com o Fundo estadual 
de Desenvolvimento Rural (FDR), para entrega de no máximo 1 
kit, exceto os jovens de 16 a 29 anos que poderão pegar até 2 
kits, estabelecendo o prazo de pagamento para dois anos, sem 
incidência de juros ou qualquer outro acessório, sendo a primeira, 
correspondente a 50% do valor financiado, com vencimento em 30 
de maio de 2022 e o restante com vencimento em 30 de maio de 
2023. § 1o Após o vencimento incidirão os respectivos os encargos 
de inadimplência no âmbito do FDR.  § 2o Se o produtor optar em 
adiantar o pagamento da segunda parcela para a mesma data de 
vencimento da primeira será aplicado um desconto de 60% sobre 
o valor da segunda parcela. art. 6o O estado de Santa Catarina, 
por meio da Secretaria de estado da Agricultura e da Pesca - SAR, 
pelo Fundo estadual de Desenvolvimento Rural – Programa Kit 
Apicultura, firmará termo de Compromisso com as credenciadas 
comprometendo-se a garantir o pagamento dos kit’s apicultura 
após 90 dias da data do repasse ao produtor rural. §1o O valor 
dos kits disponibilizados no ano de 2021 não poderá ser superior 
a R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) cada, acrescido de 
10% a título de subvenção direta às credenciadas, pelas despesas 
decorrentes das operações; §2º O pagamento dos kits será realizado 
por meo de aporte de recursos de contribuições das agroindústrias 
do crédito presumido (RICmS/SC). Na hipótese dos recursos arre-
cadados das contribuições das agroindústrias no ano de 2020 não 
serem suficientes para cobertura de 100% (cem por cento) a que se 
refere o caput do artigo anterior e, não havendo reedição dos seus 
termos, será avaliada a possibilidade de celebração de contrato 
com as credenciadas se utilizando os recursos da Fonte 0100 e 
0266. art.7º O pagamento às credenciadas será condicionado à 
prestação de contas ao FDR, por meio da entrega, mediante pro-
tocolo, das vias originais das Autorizações de Retirada e projetos 
técnicos emitidos pela epagri, dos contratos firmados com o FDR, 
das notas fiscais nominais emitidas aos produtores rurais atendidos, 
acompanhado dos comprovantes de entrega dos kits e das notas 
promissórias correspondentes aos valores das parcelas vincendas. 
art. 8o Fica a SAR, por meio da Diretoria de Cooperativismo e 
Agronegócio, autorizada a baixar normas operacionais e instruções 
complementares para a execução do Programa, podendo, para 
tanto, adotar medidas que viabilizem sua operacionalização. art. 9o 
Revogam-se as disposições em contrário. art. 10 esta Resolução 
entra em vigor na data de sua publicação.
Ricardo de gouvêa
Presidente do CeDeRURaL

Cod. Mat.: 712882

ReSOLUçÃO nº 064/2020/SaR/CeDeRURaL
Dispõe sobre o Programa terra Boa – Calcário Dolomítico e 
Calcítico para o ano de 2021. O Conselho estadual de Desen-
volvimento Rural (CeDeRURAL), na forma da Resolução no 001, 
de 9 de setembro de 1993, em conformidade com o art. 5o da Lei 
estadual no 8.676, de 1992, e Decretos no 4.162, de 1993, no 155, 
de 1995, no 3.305, de 2001, e no 3.963, de 2006, em reunião re-
alizada em 18/12/2020, ReSOLVe: art. 1o Regulamentar o Pro-
grama terra boa - Calcário Dolomítico e Calcítico, para o ano de 
2021, a ser operacionalizado pelo Fundo estadual de Desenvol-
vimento Rural (FDR) - Programa de equivalência em Produto.  §1o 
Serão adquiridas 300 mil toneladas de calcário, observados os 
limites de recursos financeiros disponíveis, distribuídas da seguin-
te forma: 200 mil toneladas direto mineradora; 100 mil toneladas 
via Cooperativas. §2o em caso de necessidade, a Secretaria de 
estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR), 
por meio do Fundo estadual de Desenvolvimento Rural (FDR), fica 
autorizada a ampliar até 20% a quantidade a ser distribuída. art. 
2o São beneficiários do programa, todos os agricultores enqua-
drados no Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), 
outros produtores que estejam investindo em melhoramento de 
pastagem e entidades sem fins lucrativos que possuam na agro-
pecuária uma fonte de subsistência, desde que domiciliados no 
estado de Santa Catarina e que se encontram sem débitos junto 
aos programas da SAR e de suas empresas vinculadas. Parágra-
fo Único: também poderão ser atendidos pelo programa os pro-
dutores que estão iniciando ou retornando a atividade produtiva 
no meio rural, desde que possuam mão de obra predominante-
mente familiar e que a renda e área de terra não ultrapasse os li-
mites estabelecidos pelas normas do PRONAF. art. 3o Poderão 
fazer parte do programa, como parceiras da Secretaria de estado 
da Agricultura e da Pesca, na aquisição e distribuição aos agricul-
tores catarinenses, as cooperativas que estejam registradas no 
órgão federal ou estadual representativo das sociedades coope-
rativas e na Junta Comercial do estado de Santa Catarina (JUCeSC), 
conforme LeI Nº 16.834, De 16 De DezembRO De 2015, empre-
sas que comercializam insumos agropecuários, mediante apre-
sentação de cópia do Contrato Social atualizado,  Certidões Ne-
gativas e registradas na Junta Comercial do estado, cujas sedes 
e área de atuação estejam no território catarinense. §1o Para fazer 
parte do programa, a interessada deverá formalizar sua intenção 
junto à SAR, com a correspondente celebração de termo de Com-
promisso, comprometendo-se a: Adquirir e distribuir o calcário, 
diretamente ou por meio de entidade que a represente, e compro-
var à SAR a quantidade exata distribuída; Respeitar o limite de até 
30 toneladas de calcário por família e o limite total de toneladas 
de calcário, somados os volumes do calcário Dolomítico a granel 
e ensacado, e o Calcítico a granel; Respeitar as cotas por muni-
cípio estabelecidas pela SAR, ouvidas as Gerências Regionais da 
epagri; Responsabilizar-se pelo pagamento aos agentes financia-
dores da operação; Oportunizar a participação de todas as empre-
sas interessadas em fornecer calcário e frete, desde que atendidas 
às exigências técnicas do programa; Oportunizar a participação 
de todos os produtores que se enquadrarem no programa, inde-
pendente de serem associados ou não; Firmar contrato com os 
produtores enquadrados, estabelecendo as relações de troca pre-
vistas nos §2o e §3o do artigo 4o desta Resolução, bem como 
estabelecer o vencimento da operação para o ano de 2021. §2º 
Somente será permitido o cadastramento e credenciamento de 
uma única empresa ou filial do mesmo grupo, restrição que também 
levará em conta o caso em que o sócio ou proprietário, ou admi-
nistrador responsável, possua vínculos com qualquer uma das 
empresas ou cooperativas já cadastradas, por meio de participação 
societária direta ou indireta. §3o em caso de agricultores atingidos 
por catástrofes ambientais comprovadas por decreto de estado de 
emergência ou de calamidade pública, acompanhado de laudo 
técnico dos prejuízos causados, o limite estabelecido na alínea “b” 
do §1o deste artigo poderá ser ampliado em até 50%. §4o Aos 
produtores rurais residentes em áreas desprovidas de cooperativas 
ou de empresas credenciadas será disponibilizado até 200.000 
(duzentas mil) toneladas de calcário Dolomítico e Calcítico a gra-
nel, posto mina, e caberá à SAR credenciar e repassar mensal-
mente os recursos necessários previstos, no período de 28 de 
fevereiro a 30 de outubro de 2021,  de forma direta ou indireta, 
para cobertura de 100% (cem por cento) do valor do calcário à 
granel posto mina, já incluídas as despesas operacionais,  na for-
ma de subvenção.  §4º-a Competirá à entidade que comprovar a 
capacidade de atender às necessidades do Programa nessas 
áreas desprovidas: Providenciar a aquisição de calcário, e, junta-
mente com a ePAGRI, garantir que todos os produtores interes-
sados tenham acesso ao produto; Prestar contas à SAR até 15 de 
janeiro de 2022 dos valores pagos aos fornecedores de calcário, 
por meio das notas fiscais de venda do calcário emitidas pelas 
minas fornecedoras aos produtores rurais; Devolver ao FDR os 
recursos não utilizados, devidamente corrigidos pelos índices es-
tabelecidos para remuneração da caderneta de poupança, a con-
tar da data da liberação dos recursos. §5o Poderá haver remane-
jamento de 50% (cinquenta por cento) das quantidades destinadas 
às credenciadas e posto mina, mediante a necessidade e conve-

niência do Programa. art. 4o O estado de Santa Catarina, por 
meio da SAR/FDR - Programa de equivalência em produto, firma-
rá termo de Compromisso com as cooperativas, empresas que 
comercializam insumos agropecuários, prevendo o pagamento 
mensal da diferença, a partir de 28 de fevereiro a 30 de outubro 
de 2021, entre os valores pagos pelos produtores às credenciadas 
e o valor do financiamento para aquisição do calcário, incluindo os 
encargos financeiros, cujo limite será de 6% ao ano, através dos 
recursos arrecadados com o que dispõe o artigo quinto e seu 
parágrafo único. §1o Para efeito do cálculo do subsídio serão con-
siderados os valores pagos pelo calcário e do frete, acrescidos de 
10% a título de subvenção direta às credenciadas, pelas despesas 
decorrentes das operações, mais ressarcimento de encargos fi-
nanceiros à taxa  de 6% aa “pro rata” calculados a partir da entre-
ga do calcário até o vencimento do contato de adesão firmado com 
o produtor, e o abatimento do valor apurado de acordo com os §2o 
e §3º , sendo que ao montante do subsídio apurado poderão ser 
adicionados os custos operacionais da entidade coordenadora  do 
programa,  e  em caso de repasse posterior dos recursos  ou de 
parcelamento dos valores dos subsídios a pagar, incidirão juros à 
mesma taxa  de 6% “pro rata”. §2o A quantidade de produto a ser 
estabelecida em termo de compromisso para fins da relação de 
troca será definida com base no preço do milho consumo tipo II 
por tonelada de calcário dolomítico a granel e calcítico, mediante 
nogociações dos preços dos insumos e de referênia do milho, para  
safra 2021 §3º O valor a ser devolvido pelo produtor para cada 
tonelada e tipo de calcário recebido será apurado com base na 
relação de troca definida no §2º, multiplicando-se as respectivas 
quantidades de sacas de produto informadas pelo preço de refe-
rência de troca,fixado em Reais, para a safra 2021/2022.  §4o Aos 
beneficiários que optarem em retirar o calcário direto na mina, sem 
a opção do frete, a subvenção será de 100% do valor do calcário 
a granel.  §5º No caso de o produtor optar pelo Calcário Calcítico 
ou Dolomítico ensacado, a diferença de custo a maior em relação 
a tonelada do Calcário a Granel deverá ser paga pelo mesmo ou 
financiada pela credenciada. §6º A condição de pagar a diferença 
no preço no ato da retirada na mineradora também valerá para o 
calcário dolomítico e calcítico ensacado que for fornecido, posto 
mina, aos produtores rurais residentes em áreas desprovidas e 
empresas credenciadas, que será subsidiado até o limite do custo 
do preço da tonelada do calcário dolomítico ou calcítico a granel. 
art. 5o O pagamento da diferença, conforme dispõe o caput do 
artigo anterior, será realizado por meio de aporte de recursos de 
contribuições das agroindústrias do crédito presumido (RICmS/
SC). Parágrafo único. Na hipótese dos recursos arrecadados das 
contribuições das agroindústrias no ano de 2020 não serem sufi-
cientes para cobertura de 100% (cem por cento) a que se refere 
o caput do artigo anterior e, não havendo reedição dos seus termos, 
será avaliada a possibilidade de celebração de contrato com as 
credenciadas se utilizando os recursos da Fonte 0100 e 0266. art. 
6o Fica a SAR, por meio da Diretoria de Cooperativismo e Agro-
negócio, autorizada a baixar normas operacionais e instruções 
complementares para a execução do Programa, podendo, para 
tanto, adotar medidas que viabilizem sua operacionalização. art. 
7o Revogam-se as disposições em contrário. art. 8º. esta Reso-
lução entra em vigor na data de sua publicação.
Ricardo de gouvêa
Presidente do CeDeRURaL

Cod. mat.: 712884

ReSOLUçÃO nº 065/2020/SaR/CeDeRURaL
Dispõe sobre a operacionalização da Resolução nº 051/2020/
SaR/CeDeRURaL, de 10/11/2020, com redação alterada pela 
Resolução nº 053/2020/SaR, de 01 de dezembro de 2020. O 
Conselho estadual de Desenvolvimento Rural (CeDeRURAL), 
na forma da Resolução no 001, de 09 de setembro de 1993, em 
conformidade com os incisos VII, IX e X do art. 5o da Lei estadual 
no 8.676, 1992, e Decretos Regulamentares no 4.162, de 1993, nº 
155, de 1995, nº 3.305, de 2001 e nº 3.963, de 2006, em reunião 
realizada em 18/12/2020. Considerando a persistência dos efeitos 
deletérios decorrentes da estiagem que vem atingindo o estado 
de Santa Catarina, causando inúmeros prejuízos aos pequenos 
produtores rurais; Considerando o elevado número de municípios 
que declararam estado de emergência ou de calamidade pública; 
Considerando a necessidade de um pronto apoio financeiro para 
os municípios combaterem os efeitos da estiagem; ReSOLVe: art. 
1o Autorizar o repasse de que trata a Resolução nº 051/2020/SAR/
CeDeRURAL, de 10/11/2020, com redação alterada pela Resolução 
nº 053/2020/SAR, 01/12/2020, por meio de transferência direta aos 
municípios, dispensada a celebração de convênio, com o dever 
de prestação de contas, desde que legislação específica assim o 
autorize. art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. art. 3º 
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ricardo de gouvêa
Presidente do CeDeRURaL

Cod. Mat.: 712885
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PORtARIA Nº 73, De 28 De DezembRO De 2020.
A Secretária de estado do Desenvolvimento Social, designada, 
no uso de suas atribuições, conforme estabelece a legislação, e 
de acordo com o que dispõem o art. 74, inciso V, da Constituição 
estadual; art. 106, § 2º, inc. I e IX; art. 139, § 2º e 3º, da Lei Com-
plementar nº 741, de 12 de junho de 2019, c/c o art. 1º, inc. I, § 1º 
e §2º, do Decreto nº 348, de 13 de novembro de 2019,
ReSOLVe:
Art. 1º DeSIGNAR a servidora LUCIANe NAtALICIA DOS PASSOS, 
Diretora de Assistência Social, mat. nº 368.104-1-02, como ordenadora 
secundária das seguintes unidades gestoras: Secretaria de estado 
do Desenvolvimento Social (260001), Fundo estadual de Assistência 
Social (260093), Fundo estadual de Combate e erradicação da 
Pobreza (260096), Fundo estadual do Idoso (260098) e Fundo para 
a Infância e Adolescência (260099), em substituição a GIOVANI 
mACHADO SeemANN, Gerente de Administração e Finanças, 
mat. nº 250.557-6-04, no período de 30/12/2020 a 28/01/2021.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 61, de 27 de outubro de 2020, 
publicada no DOe/SC nº 21.384, de 29/10/2020.
Art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
ARLeNe SOUSA DA SILVA VILLeLA 
Secretária de estado do Desenvolvimento Social, designada

Cod. mat.: 712989

ReSOLUçÃO COnSeMa nº 174, De 11 De DeZeMBRO De 2020

Institui o calendário de Reuniões Ordinárias do CONSemA para 
o ano de 2021.

O PReSiDente DO COnSeLHO eStaDUaL DO MeiO aMBien-
te De Santa CataRina (COnSeMa), no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 741, de 
12 de junho de 2019 e pelo inciso VI do art. 9º, do Anexo Único, 
do Decreto nº 2.143, de 11 de abril de 2014;

ReSOLVe:

Art. 1º Fica instituído o calendário de Reuniões Ordinárias do CON-
SemA para o ano de 2021, nos termos desta Resolução.

Art. 2º O Plenário se reunirá, ordinariamente, no ano de 2021, nas 
seguintes datas:

I – 05 de fevereiro;
II – 05 de março;
III – 09 de abril;
IV – 07 de maio;
V – 04 de junho;
VI – 02 de julho;
VII – 06 de agosto;
VIII – 03 de setembro;
IX – 01 de outubro;
X – 05 de novembro;
XI – 03 de dezembro.

Art. 3º As Câmaras Recursais se reunirão, ordinariamente, no ano 
de 2020, nas seguintes datas:

I – na Primeira Câmara Recursal:
a) 04 de fevereiro;
b) 04 de março;
c) 01 de abril;
d) 06 de maio;
e) 10 de junho;
f) 01 de julho;
g) 05 de agosto;
h) 02 de setembro;
i) 07 de outubro;
j) 04 de novembro;
k) 02 de dezembro;

II – na Segunda Câmara Recursal:
a) 11 de fevereiro;
b) 11 de março;
c) 08 de abril;
d) 13 de maio;
e) 17 de junho;
f) 08 de julho;
g) 12 de agosto;
h) 09 de setembro;
i) 14 de outubro;
j) 11 de novembro;
k) 09 de dezembro;

III – na terceira Câmara Recursal:
a) 18 de fevereiro;
b) 18 de março;
c) 15 de abril;
d) 20 de maio;
e) 24 de junho;
f) 15 de julho;
g) 19 de agosto;
h) 16 de setembro;
i) 21 de outubro;
j) 18 de novembro;
k) 16 de dezembro;

Art. 4º esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 11 de dezembro de 2020.

CeLSO LOPeS De aLBUQUeRQUe JÚniOR       Presidente 
do CONSemA

Cod. Mat.: 712585

ReSOLUçÃO COnSeMa nº 175, De 15 De DeZeMBRO De 2020

Dá publicidade à atribuição do município de maravilha para o exer-
cício do licenciamento de atividades com impacto ambiental local 
no nível III de complexidade.

O PReSiDente DO COnSeLHO eStaDUaL DO MeiO aMBien-
te De Santa CataRina (COnSeMa), no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 741, de 
12 de junho de 2019 e pelo inciso VI do art. 9º, do Anexo Único, 
do Decreto nº 2.143, de 11 de abril de 2014;

Considerando que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos 
mais importantes da Política Nacional do meio Ambiente, cujas 
regras gerais estão definidas pela Lei federal nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981;

Considerando que a Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009, estabelece 
no art. 2º que compete ao Poder Público estadual e municipal e à 
coletividade promover e exigir medidas que garantam a qualidade 
do meio ambiente, da vida e da diversidade biológica no desen-
volvimento de sua atividade, assim como corrigir ou fazer corrigir 
os efeitos da atividade degradadora ou poluidora;

Considerando que a Lei Complementar federal nº 140, de 8 de 
dezembro de 2011, fixou as normas de cooperação entre a União, 
estados e municípios, relativamente ao exercício da competência 
disposta nos incisos III, VI e VII do art. 23 da Constituição Federal;

Considerando que o art. 9º, inciso XIV, alínea a, da Lei Complementar 
federal nº 140/2011 estabeleceu como ações administrativas dos 
municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou 
empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambien-
tal de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos 
Conselhos estaduais de meio Ambiente, considerados os critérios 
de porte, potencial poluidor e natureza da atividade;

Considerando que o licenciamento ambiental de atividades de 
impacto local é uma das atribuições mais significativas para a 
sustentabilidade exercida pelos municípios,

ReSOLVe:

Art. 1º Reconhecer e dar publicidade à atribuição do município de 
maravilha para o exercício do licenciamento ambiental, no âmbito 
do seu território, das atividades constantes no Capítulo III, do Anexo 
Único, da Resolução CONSemA Nº 99, de 05 de maio de 2017.

Art. 2º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 15 de dezembro de 2020.

CeLSO LOPeS De aLBUQUeRQUe JÚniOR
Presidente do CONSemA

Cod. mat.: 712678

eXtRatO De aCORDO De COOPeRaçÃO tÉCniCa 01/2020. 
A Secretaria de estado do Desenvolvimento econômico Susten-
tável – SDe, por meio da Coordenação estadual do Artesanato 
de Santa Catarina e a Federação das Associações Profissionais 
de Artesãos de Santa Catarina (FAPASC), celebram Acordo de 
Cooperação técnica, objetivando a participação de artesãos cata-
rinenses na 18ª edição da Feira Nacional de Artesanato do Classic 
Hall (FeNAHALL). O documento pode ser acessado na íntegra 
no site https://www.sde.sc.gov.br/index.php/biblioteca/artesanato/
1504-acordo-de-cooperacao-sde-fapasc/file. Florianópolis, 28 de 
dezembro de 2020. Ramon Fernandes, Coordenador estadual do 
Artesanato de Santa Catarina e Paulo maurício macuco baasch, 
Presidente da FAPASC.

Cod. Mat.: 712838

SeCRetaRia De eStaDO DO DeSenVOLViMentO SOCiaL – 
SDS - eSPÉCie: teRMO De CeSSÃO De USO nº 05/2020-ORi-
geM: Processo SSt2618/2020.CeDeNte: Secretaria de estado 
do Desenvolvimento Social. CeSSIONÁRIA:  município de Laguna/
SC, CNPJ:82.928.706/0001-82. ObJetO: Cessão de uso do ve-
ículo: marca: Chevrolet modelo: montana LS2, placa: RDz9b85 
para uso nas atividades do programa de segurança alimentar e 
nutricional no município de Laguna/SC, conforme o contrato de 
repasse 813539/2014. Partes: Arlene Sousa da Silva Villela, pela 
Secretaria e mauro Vargas Candemil, Prefeito municipal. Floria-
nópolis 29 de dezembro de 2020.

Cod. Mat.: 712727

SeCRetaRia De eStaDO DO DeSenVOLViMentO SOCiaL – 
SDS - eSPÉCie: teRMO De CeSSÃO De USO nº 02/2020-ORi-
geM: Processo SSt2621/2020.CeDeNte: Secretaria de estado 
do Desenvolvimento Social. CeSSIONÁRIA:  município de mara-
vilha/SC, CNPJ:82.821.190/0001-72. ObJetO: Cessão de uso do 
veículo: marca: Chevrolet modelo: montana LS2, placa: RDz9A95 
para uso nas atividades do programa de segurança alimentar e 
nutricional no município de maraviha/SC, conforme o contrato de 
repasse 813539/2014. Partes: Arlene Sousa da Silva Villela, pela 
Secretaria e Rosimar maldaner , Prefeito municipal. Florianópolis 
29 de dezembro de 2020.

Cod. mat.: 712731

SeCRetaRia De eStaDO DO DeSenVOLViMentO SOCiaL – 
SDS - eSPÉCie: teRMO De CeSSÃO De USO nº 03/2020-ORi-
geM: Processo SSt2620/2020.CeDeNte: Secretaria de estado do 
Desenvolvimento Social. CeSSIONÁRIA:  município de Lages/SC, 
CNPJ:82.777.301/0001-90. ObJetO: Cessão de uso dos veículos: 
marca: Chevrolet modelo: montana LS2, placa: RDz9A15, marca: 
Chevrolet modelo: montana LS2, placa :RDz9A45, marca: Chevrolet 
modelo: montana LS2, placa: RDz9A65, para uso nas atividades 
do programa de segurança alimentar e nutricional no município de 
Lages/SC, conforme o contrato de repasse 813539/2014. Partes: 
Arlene Sousa da Silva Villela, pela Secretaria e Antônio Ceron, 
Prefeito municipal. Florianópolis 29 de dezembro de 2020

Cod. Mat.: 712781

SeCRetaRia De eStaDO DO DeSenVOLViMentO SOCiaL – 
SDS - eSPÉCie: teRMO De CeSSÃO De USO nº 06/2020-ORi-
geM: Processo SSt2622/2020.CeDeNte: Secretaria de estado do 
Desenvolvimento Social. CeSSIONÁRIA:  município de Pinhalzinho, 
CNPJ:83.021.857/0001-15. ObJetO: Cessão de uso dos veículos: 
marca: Chevrolet modelo: montana LS2, placa: RDz9b25 e mar-
ca: Chevrolet modelo: montana LS2, placa: RDz9b45   para uso 
nas atividades do programa de segurança alimentar e nutricional 
no município de Pinhalzinho/SC, conforme o contrato de repasse 
813539/2014. Partes: Arlene Sousa da Silva Villela, pela Secretaria 
e mario Afonso Woitexem Prefeito municipal. Florianópolis 29 de 
dezembro de 2020.

Cod. mat.: 712809

PORtARIA P/2296 - de 21/12/2020
RetIFICAR, conforme Processo ADR02 3907/2020, Retificar, a ad-
missão em caráter temporário de tAtIANe RAQUeL ADAm SCHeIDt, 
matrícula 975.067-3-01, ocupante do cargo de Professor, para atuar 
na eeb Felisberto de Carvalho, código 804000552390, município 
de Palmitos, efetuada pela Portaria P/1773, de 21/09/2020, na 
parte referente à data fim que deverá ser: 12/11/2020

PORtaRia P/2326 de 23/12/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA eDUCAçÃO, no uso das atri-
buições legais, resolve SUbStItUIR, o membro da Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar SeD 0015136-2020, instituído 
pela portaria P/2191 de 01/12/20200, DOe nº 21.415 de 10/12/2020, 
pg.15 da seguinte forma onde se LÊ: mARIA ALICe PeReIRA, 
Administradora escolar, matrícula 227.156-7-01 LeIA-Se: Sirlânia 
Andrea Cidral, Assistente técnico Pedagógico, mat. 317473-5-03, 
NV/ReF 04/I, lotada na CRe/Itajaí, CH 40h.

PORtaRia P/2327 - de 23/12/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA eDUCAçÃO, no uso das atribui-
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ções conferidas pelo art. 106, § 2º, incisos I, VII e VIII, da LCe nº 
741/2019, c/c art. 1º, § 1º, VII, do Decreto nº 348/2019, e conside-
rando as razões expostas nos autos do PAD ADR24 5753/2020,De-
CIDe, com fundamento no art. 60 da LCe nº 491/2010 c/c art. 
163,parágrafo único, e art. 166, V, da Lei estadual nº 6.844/1986 
(estatuto do magistério), aplicar a penalidade de SUSPenSÃO, 
pelo prazo de30 (trinta) dias ao servidor P.D.F.B. professor ACt, 
mat. nº 356.686-2, por infração aos incisos I e II do art. 160 e ao 
caput do art. 163 do estatuto referido.

PORtaRia P/2328 de 23/12/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA eDUCAçÃO, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 106, § 2º, incisos I, VII e VIII, da LCe 
nº 741/2019, e considerando as razões expostas nos autos do 
Processo Administrativo ora em análise, DeCIDe, de acordo com 
o parágrafo único do art.60 da LCe nº 491/2010, ARQUIVAR o 
Processo de Sindicância Investigativa SeD 03887/2018.

PORtaRia P/2329 - de 23/12/2020
CONCeDeR eXONeRAçÃO, de acordo com o art. 57, item II, 
letra d, da Lei nº 6844, de 29.07.86, conforme Processo ADR21 
5001/2020a Débora Coelho Pinto matrícula nº 0369.067-9, cargo 
05 Professor, nível 04/b lotada na eeb Castro Alves, município de 
Araranguá com 20 (vinte)horas semanais, a partir de 17/12/2020, 
para assumir outro cargo público.

PORtaRia P/2330 de 23/12/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA eDUCAçÃO, no uso das atri-
buições legais, resolve SUbStItUIR, o membro da Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar ADR17 0006890/2018, retificado 
pela portaria P/2216 de 09/12/2020, DOe nº 21.415 de 10/12/2020, 
pg.17 da seguinte forma onde se LÊ: DAIANA CRIStINA LONGO, 
assistente de educação, mat. nº 347.899-8-02, NV/ReF: 01/A, lo-
tada na CRe/Itajaí, LeIA-Se: GLICeRIO ODORICO RODRIGUeS, 
consultor educacional, mat.nº 178031-0-04,NV/ReF:04/H, lotado 
CRe/ItAJAI, 40H.

PORtaRia P/2331 - de 23/12/2020
DeSIGNAR, de acordo com o artigo 21, do Decreto 194, de 31 
de julho de 2019, conforme Processo SeD 30958/2020, SHeILA 
mARISteL mICHeL ANDeRSON SILVA, matrícula nº 0277.908-
0-04, ocupante do cargo de Assistente técnico Pedagógico, com 
a Carga Horária de 40(quarenta) horas semanais, para exercer, 
em caráter temporário, a função de Diretor de Unidade escolar 
tIPO 3-02 tURNOS, na eeF Cristo Rei, município de São José, 
no período de 25/11/2020 a 08/01/2021, face ao impedimento do 
titular, Jece Pedro da Silva, matrícula nº 0678.958-7-01, que se 
encontra em Licença tratamento Saúde.

PORtaRia P/2332 - de 28/12/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA eDUCAçÃO, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 106, § 2º, incisos I, VII e VIII, da LCe 
nº 741/2019, c/c art. 1º, § 1º, VII, do Decreto nº 348/2019, e con-
siderando as razões expostas nos autos do PAD sob Rito Sumário 
ADR26 5107/2019, DeCIDe, com fundamento no art. 60 da LCe nº 
491/2010 c/c art. 163,parágrafo único, e art. 166, V, da Lei estadual 
nº 6.844/1986 (estatuto do magistério), aplicar a penalidade de 
SUSPenSÃO, pelo prazo de 15(quinze) dias, ao servidor J.O.B 
de a, por infração prevista no art. 167, parágrafo único, c/c art. 13, 
§ 2º, da Lei Complementar nº 491, de 2010.

PORtaRia P/2333 de 28/12/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA eDUCAçÃO, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 106, § 2º, incisos I, VII e VIII, da LCe 
nº 741/2019, e considerando as razões expostas nos autos do 
Processo Administrativo ora em análise, DeCIDe, de acordo com 
o parágrafo único do art.60 da LCe nº 491/2010, ARQUIVAR o 
Processo de Sindicância Investigativa SeD 09443/2019.

PORtaRia P/2334 de 28/12/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA eDUCAçÃO, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 106, § 2º, incisos I, VII e VIII, da LCe 
nº 741/2019, e considerando as razões expostas nos autos do 
Processo Administrativo ora em análise, DeCIDe, de acordo com 
o parágrafo único do art.60 da LCe nº 491/2010, ARQUIVAR o 
Processo de Sindicância Investigativa SeD 679/2020.

PORtaRia P/2335 de 28/12/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA eDUCAçÃO, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 106, § 2º, incisos I, VII e VIII, da LCe 
nº 741/2019, e considerando as razões expostas nos autos do 
Processo Administrativo ora em análise, DeCIDe, de acordo com 
o parágrafo único do art.60 da LCe nº 491/2010, ARQUIVAR o 
Processo de Sindicância Investigativa SeD 12462/2020.

PORtaRia P/2336 - de 28/12/2020
RetIFICAR, conforme Processo SeD 30979/2020, a admissão 
em caráter temporário de HANAY ROSA DAS NeVeS, matrícula 
980.185-5-01, ocupante do cargo de Professor, para atuar na eeb 

Walter Holthausen, código 752000146800, município de Lauro müller, 
efetuada pela Portaria P/615, de 09/03/2020, na parte referente à 
data fim que deverá ser 22/12/2020.

PORtaRia P/2337 de 28/12/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA eDUCAçÃO, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 106, § 2º, incisos I, VII e VIII, da LCe 
nº 741/2019, e considerando as razões expostas nos autos do 
Processo Administrativo ora em análise, DeCIDe, de acordo com 
o parágrafo único do art.60 da LCe nº 491/2010, ARQUIVAR o 
Processo de Sindicância Investigativa SeD 012465/2020.

PORtaRia P/2338 - de 28/12/2020
RetIFICAR, conforme Processo ADR17 6918/2020, a admissão em 
caráter temporário de CIbeLI FIAmONCINI, matrícula nº. 671.986-
4-03, ocupante do cargo de Professor, para atuar na eeb Adelaide 
Konder, código 762000696120, município de Navegantes, efetuada 
pela Portaria P/615, de 09/03/2020, na parte referente à data fim 
que deverá ser 27/02/2020.

PORtaRia P/2339 - de 28/12/2020
FAzeR CeSSAR, conforme Processo ADR17 7088/2020, a auto-
rização para exercer a função de Assistente de educação na eeb 
monsenhor Vendelino Hobold, município de Itajaí, efetuada através 
da portaria P/391 de 20/03/2019, publicada no Diário Oficial 20985 
de 29/03/2019, de HeLeNA CRIStINA De AzeReDO, matrícula 
nº. 0319.862-0-03, a partir de 31/12/2020.

PORtaRia P/2340 de 28/12/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA eDUCAçÃO, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 106, § 2º, incisos I, VII e VIII, da LCe 
nº 741/2019, e considerando as razões expostas nos autos do 
Processo Administrativo ora em análise, DeCiDe, de acordo com 
o parágrafo único do art.60 da LCe nº 491/2010, aRQUiVaR o 
Processo Administrativo Disciplinar nº ADR19 00011242/2019.

PORtaRia P/2341 - de 28/12/2020
O SeCRetÁRIO De eStADO DA eDUCAçÃO, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 106, § 2º, incisos I, VII e VIII, da LCe nº 
741/2019, c/c art. 1º, § 1º, VII, do Decreto nº 348/2019, e conside-
rando as razões expostas nos autos do PAD ADR24 07145/2019, 
DeCiDe, com fundamento no art. 60 da LCe nº 491/2010 c/c art. 
163,parágrafo único, e art. 166, V, da Lei estadual nº 6.844/1986 
(estatuto do magistério), aplicar a penalidade de SUSPenSÃO, pelo 
prazo de 15(quinze) dias, ao servidor J.C, mat. nº 238.547-3-01, 
por infração aos incisos I e II do art. 160 e ao caput do art. 163 do 
estatuto referido e DeCiDe, de acordo com o parágrafo único do 
art. 60 da LCe nº491/2010, aRQUiVaR o Processo Administrativo 
Disciplinar nº ADR24 00007145/2019, em face do servidor a.L. de 
A, mat. nº 238.550-3-01.

NAtALINO UGGIONI
Secretário de estado da educação

Cod. mat.: 712794

PORtaRia nº 365/ SeF – 21/12/2020
De acordo com o previsto § 4º, do art. 41 da Constituição Federal e 
§ 2º, do art. 15 da Lei 6.745/1985, designar Comissão para realizar 
Avaliação especial de Desempenho Servidor em estágio Probatório, 
no âmbito da SeF – referente aos nomeados do Concurso Público 
de Auditor Fiscal da Receita estadual – edital nº 01/SeF/DIAt/2018.
A SeCRetáRia De eStaDO Da FaZenDa, designada, no uso 
da competência prevista no art. 106, § 2º, I, da Lei Complementar 
nº 741, de 12 de junho de 2019, e tendo em vista os dispostos, no 
§ 4º, do art. 41 da Constituição Federal e no § 2º, do art. 15 da Lei 
6.745/1985, de 13 de maio de 2009,
R e S O L V e:
Art. 1º Designar, para compor a Comissão que irá promover as 
Avaliações especiais de Desempenho de Servidores em estágio 
Probatório, relativos aos nomeados para o exercício do cargo de 
Auditor Fiscal da Receita estadual, nível I, nas áreas de conhe-
cimentos Auditoria e Fiscalização, Gestão tributária e tecnologia 
da Informação, de acordo com os dispostos, no § 4º, do art. 41 da 
Constituição Federal e no § 2º, do art. 15 da Lei 6.745/1985, de 13 
de maio de 2009, os servidores Omar Roberto Afif Alemsan, matrí-
cula nº 198.015-7-01, Danielle Kristina dos Anjos Neves, matrícula 
nº 291.630-4-02, e Sérgio Luiz Siebert, matrícula nº 206.017-5-01, 
e, cabendo ao primeiro a condição de Coordenador.
Art. 2º A Comissão de Avaliação especial de Desempenho, por 
intermédio de seu coordenador, poderá solicitar às Gerências su-
bordinadas à Diretoria de Administração tributária e à Gerência 
de Gestão de Pessoas providências relativas ao processo de Ava-
liação especial de Desempenho, bem como requisitar os recursos 

necessários ao desenvolvimento de suas atribuições.
Art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Michele Patricia Roncalio
Secretária de estado da Fazenda, designada

Cod. mat.: 712791

PORtaRia nº 366/2020

Altera o orçamento da unidade orçamentária que menciona no 
valor de R$ 1.000.000,00.

A SeCRetÁRIA De eStADO DA FAzeNDA, designada, no uso 
da competência que lhe confere o Ato n° 62, publicado no Diário 
Oficial nº 21.177, de 9 de janeiro de 2020, de acordo com o inciso 
V, do art. 8º da Lei nº 17.875, de 26 de dezembro de 2019, com-
binado com, o que consta do Ato Normativo 2020AN000993, de 
dezembro de 2020, e nos autos do processo nº SeF 13872/2020,

R e S O L V e:

Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) às dotações específicas a pro-
gramação constante do Anexo I desta Portaria, conforme dispõe 
o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964.
Art. 2º Para atender ao crédito de que trata o art. 1º, ficam par-
cialmente anuladas as dotações orçamentárias discriminadas no 
Anexo II, desta Portaria.
Art. 3º Os autos nº SeF 13872/2020 estão integralmente disponíveis 
para consulta no site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/
atendimento.
Art. 4º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.

MiCHeLe PatRiCia ROnCaLiO
Secretária de estado da Fazenda, designada.

anexo i – acréscimo
ato normativo 2020AN000993
Órgão 48000 Secretaria de estado da Saúde
UO Código F.R.* n.D.** Valor
48091 Fundo estadual de Saúde
  10.303.0440.0992.011200
   0.1.00 33.90.30  1.000.000,00
Subtotal 1.000.000,00
total 1.000.000,00

anexo ii – Redução
ato normativo 2020AN000993
Órgão 48000 Secretaria de estado da Saúde
UO Código F.R.* n.D.** Valor
48091 Fundo estadual de Saúde
  10.302.0430.0043.005429
   0.1.00 33.90.30  1.000.000,00
Subtotal 1.000.000,00
total 1.000.000,00
Subação
005429 manutenção das unidades assistenciais próprias
011200 Distribuição de medicamentos do componente especia-
lizado
*Fonte Recurso
0.1.00 Recursos ordinários  recursos do tesouro  RLD
**natureza Despesa
33.90.30 material de Consumo

Cod. mat.: 712866

PORtARIA Nº 367/2020
Altera o orçamento da unidade orçamentária que menciona no 
valor de R$ 2.130.800,00. 

A SeCRetÁRIA De eStADO DA FAzeNDA, designada, no uso da 
competência que lhe confere o Ato n° 62, publicado no Diário Oficial 
nº 21.177, de 9 de janeiro de 2020, de acordo com o inciso V, do 
art. 8º da Lei nº 17.875, de 26 de dezembro de 2019, combinado 
com o que consta do Ato Normativo 2020AN00994, de dezembro 
de 2020, e nos autos do processo nº SeF 13876/2020, 
R e S O L V e:

Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$ R$ 
2.130.800,00 (dois milhões, cento e trinta mil e oitocentos reais), às 
dotações específicas, de acordo com a programação constante do 
Anexo I desta Portaria, em consonância com o que dispõe o inciso III 
do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 2º Para atender ao crédito de que trata o art. 1º, ficam par-
cialmente anuladas as dotações orçamentárias discriminadas no 
Anexo II, desta Portaria.
Art. 3º Os autos nº SeF 13876/2020 estão integralmente disponíveis 
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para consulta no site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/
atendimento.
Art. 4º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 29 de dezembro de 2020. 

mICHeLe PAtRICIA RONCALIO
Secretária de estado da Fazenda, designada
anexo i – acréscimo
ato normativo 2020AN000994
Órgão 48000 Secretaria de estado da Saúde

UO Código F.R.* n.D.** Valor
48093 Fundo estadual de Apoio aos Hospitais 
Filantrópicos, Hemosc, Cepon e Hospitais  municipais
  10.302.0430.1122.014019
   0.1.00 33.41.41  2.130.800,00
Subtotal 2.130.800,00
total 2.130.800,00

anexo ii – Redução
ato normativo 2020AN000994
Órgão 48000 Secretaria de estado da Saúde

UO Código F.R.* n.D.** Valor
48093 Fundo estadual de Apoio aos Hospitais 
Filantrópicos, Hemosc, Cepon e Hospitais  municipais
  10.302.0430.1090.014251
   0.1.00 33.50.41  2.130.800,00
Subtotal 2.130.800,00
total 2.130.800,00
Subação
014019 Repasse financeiro aos hospitais filantrópicos  e  muni-
cipais conforme Lei estadual nº 16.968
014251 Repasse financeiro para centro de hemoterapia  e centro 
de pesquisas oncológicas
*Fonte Recurso
0.1.00 Recursos ordinários  recursos do tesouro  RLD
**natureza Despesa
33.41.41 Contribuições
33.50.41 Contribuições

Cod. mat.: 712980

P O R t a R i a   n.º 1144 de 28/12/2020
O SeCRetaRiO De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBi-
LiDaDe, com base nas atribuições de competência delegada pelo 
Decreto n.º 348/2019, resolve: PRORROgaR, por mais 30 (trinta) 
dias, contando a partir da data da sua publicação, os efeitos da 
Portaria n.º 768/2020 de 16/10/2020, sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão para, cujo objeto é a apuração de possíveis 
irregularidades impetradas pelo servidor terceirizado L.R.S da S., 
ocupante do cargo de digitador, como conduzir veículo oficial sem 
ter autorização, se apresentar, no posto de vigilância da barragem 
sul como sendo da Defesa Civil e desacato ao vigilante. e apurar se 
houve omissão do servidor efetivo N.R.da C.,matricula: 0246.206-0, 
ocupante do cargo de motorista, no ocorrido, conforme Processo 
SDC 00003674/2018.
thiago Augusto Vieira
Secretário de estado da Infraestrutura e mobilidade
matr. 0926.638-0

Cod. mat.: 712870

SeCRetaRia De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBiLi-
DaDe – Sie - eXtRatO De teRMO aDitiVO - eSPÉCie: 10º 
termo Aditivo de Prazo ao Convênio transferência no 2015tR0863 
(Processo: SCC17120/2020) . PaRtÍCiPeS: O estado de San-
ta Catarina, através da Secretaria de estado da Infraestrutura e 
mobilidade – SIe, e o município de FRei ROgÉRiO. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO OBJetO: O presente termo Aditivo tem por ob-
jeto a alteração da “Cláusula DÉCiMa QUinta – da vigência”, 
do Convênio, para prorrogar sua vigência até o dia 31.12.2021. 
CLáUSULa SegUnDa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas 
as demais Cláusulas e condições não especificadamente alteradas 
neste termo Aditivo. CLáUSULa teRCeiRa – Da VaLiDaDe: O 
presente termo Aditivo terá vigência e produzirá seus efeitos legais 
a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do estado. Data: 
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020. SignatáRiOS: thiago 
Augusto Vieira, pela SIe, e Jair da Silva Ribeiro, pelo município.

Cod. mat.: 712593

SeCRetaRia De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBiLi-
DaDe – Sie - eXtRatO De teRMO aDitiVO - eSPÉCie: 3º 
termo Aditivo de Prazo ao Convênio transferência no 2020tR0459 

(Processo: SCC17284/2020) . PaRtÍCiPeS: O estado de San-
ta Catarina, através da Secretaria de estado da Infraestrutura e 
mobilidade – SIe, e o município de iMBitUBa. CLáUSULa PRi-
MeiRa – DO OBJetO: O presente termo Aditivo tem por objeto a 
alteração da “Cláusula tRigÉSiMa teRCeiRa – da vigência”, 
do Convênio, para prorrogar sua vigência até o dia 30.04.2021. 
CLáUSULa SegUnDa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas 
as demais Cláusulas e condições não especificadamente alteradas 
neste termo Aditivo. CLáUSULa teRCeiRa – Da VaLiDaDe: 
O presente termo Aditivo terá vigência e produzirá seus efeitos 
legais a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do estado. 
Data: Florianópolis, 28 de dezembro de 2020. SignatáRiOS: 
thiago Augusto Vieira, pela SIe, e Rosevaldo da Silva Junior, pelo 
município.

Cod. mat.: 712595

SeCRetaRia De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBiLi-
DaDe – Sie - eXtRatO De teRMO aDitiVO - eSPÉCie: 1º 
termo Aditivo de Prazo ao Convênio transferência no 2020tR0460 
(Processo: SCC17285/2020) . PaRtÍCiPeS: O estado de San-
ta Catarina, através da Secretaria de estado da Infraestrutura e 
mobilidade – SIe, e o município de iMBitUBa. CLáUSULa PRi-
MeiRa – DO OBJetO: O presente termo Aditivo tem por objeto a 
alteração da “Cláusula tRigÉSiMa teRCeiRa – da vigência”, 
do Convênio, para prorrogar sua vigência até o dia 30.04.2021. 
CLáUSULa SegUnDa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas 
as demais Cláusulas e condições não especificadamente alteradas 
neste termo Aditivo. CLáUSULa teRCeiRa – Da VaLiDaDe: 
O presente termo Aditivo terá vigência e produzirá seus efeitos 
legais a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do estado. 
Data: Florianópolis, 28 de dezembro de 2020. SignatáRiOS: 
thiago Augusto Vieira, pela SIe, e Rosevaldo da Silva Junior, pelo 
município.

Cod. mat.: 712598

SeCRetARIA De eStADO DA INFRAeStRUtURA e mObILI-
DADe - SIe
teRmO De PeRmISSÃO eSPeCIAL De USO nº 099/2020.
Permissora: SIe. Permissionária: bOm JARDIm eNeRGIA eÓLICA 
S.A.. Objeto: Ocupação, em caráter oneroso, da faixa de domínio 
da rodovia SC-390, trecho: bom Jardim da Serra (entr. SC-450) 
– Km 403,9 (Início da Serra do Rio do Rastro), no km 395+500, 
sentido transversal, de acordo com o Plano Rodoviário estadual 
instituído pelo Decreto nº 759, de 21 de dezembro de 2011, para 
a manutenção da linha aérea de transmissão de energia elétrica. 
Validade: 05 anos. Florianópolis, 28.12.2020. Signatários: thia-
go Augusto Vieira, pela SIe e o Sr. Ricardo Alexandre balsalobre 
barbosa, pela Permissionária.

Cod. mat.: 712710

PORtaRia COnJUnta nº 1143/2020 - Sie/FCee de 23/12/2020
O SeCRetáRiO De eStaDO De inFRaeStRUtURa e MOBi-
LiDaDe e a FUnDaçÃO CataRinenSe De eDUCaçÃO eSPe-
CiaL De Santa CataRina, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelos artigos 40, 68 e 99, todos da Lei Complementar 
estadual nº 741, de 12 de junho de 2019 e as disposições do 
Decreto nº 1.792, de 21 de outubro de 2008,
COnSiDeRanDO as competências específicas de cada um dos 
órgãos acima nominados quanto à concessão do benefício da 
gratuidade do transporte Rodoviário Intermunicipal de Passagei-
ros e dos serviços de navegação interior de travessias a pessoas 
portadoras de deficiência.
COnSiDeRnaDO a atual situação de calamidade pública no es-
tado de Santa Catarina e a necessidade de adoção de medidas 
para a proteção da segurança e dos direitos daquelas pessoas 
beneficiadas pelo passe livre,
ReSOLVeM
Art.1º - esta Portaria dispõe sobre a prorrogação dos prazos de ven-
cimento das carterinhas de passe livre para as pessoas abrangidas 
pelo Decreto estadual n.º 1.792/08, em decorrência da pandemia 
da doença causada pelo Coronavírus 2019 (Covid-19), declarada 
pela Organização mundial da Saúde (OmS).
Art. 2º - As carteirinhas que têm data de validade expirada a partir 
de março de 2020 estão automaticamente prorrogadas até 31 de 
março de 2021  .
Art. 3º - A prorrogação dos prazos de vencimento dos documentos 
de que trata esta Portaria não afasta o direito da população de 
buscar o atendimento nas Instituições credenciadas, que estejam 
funcionando, para efetuar a avaliação, impressão e entrega das 
carteiras de passe livres vencidas.
Art. 4º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do estado.
Florianópolis, 23 de dezembro de 2020.
thiago Augusto Vieira
Secretário de estado da Infraestrutura e mobilidade
Rubens Feijó
Presidente da Fundação Catarinense de educação especial.

Cod. mat.: 712762

SeCRetaRia De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBiLiDaDe 
– Sie - eXtRatO De teRMO aDitiVO - eSPÉCie: 6º termo Aditivo 
de Prazo ao Convênio transferência no 2018tR00675 (Processo: 
Sie28009/2020) . PaRtÍCiPeS: O estado de Santa Catarina, através 
da Secretaria de estado da Infraestrutura e mobilidade – SIe, e o 
município de BRUSQUe. CLáUSULa PRiMeiRa – DO OBJetO: 
O presente termo Aditivo tem por objeto a alteração da “Cláusula 
tRigÉSiMa  –da vigência”, do Convênio, para prorrogar sua 
vigência até o dia 30.06.2021. CLáUSULa SegUnDa – Da Ra-
tiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições 
não especificadamente alteradas neste termo Aditivo. CLáUSULa 
teRCeiRa – Da VaLiDaDe: O presente termo Aditivo terá vigência 
e produzirá seus efeitos legais a partir da data de sua publicação 
no Diário Oficial do estado. Data: Florianópolis, 28 de dezembro 
de 2020. SignatáRiOS: thiago Augusto Vieira, pela SIe, e Jonas 
Oscar Paegle, pelo município.

Cod. mat.: 712769

SeCRetaRia De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBiLi-
DaDe – Sie - eXtRatO De teRMO De ReSiLiÊnCia: termo de 
Resiliência ao Convênio transferência no. 2019001348. PaRtÍCi-
PeS: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria de estado 
da Infraestrutura e mobilidade – SIe, e o município de Campo 
Belo do Sul. CLáUSULa PRiMeiRa – DO ObJetO As partes 
resolvem de comum acordo, resilir o Convênio nº 2019tR001348, 
Pavimentação de Ruas no municipio de Campo belo do Sul, em 
lajotas na rua Firmino Hildebrando de Moraes (Pavimentação 
com a=1.206,21 m² e passeio com a= 351,06 M²) e rua Ladário 
Campos Varela (Pavimentação com a=458,48 m² e passeio 
com a= 174,00 M²), pois os repasses dos recursos financeiros aos 
municípios contemplados com emenda parlamentares impositivas, 
serão considerados transferências especiais a partir da execução da 
Lei Orçamentária nº 17.447, de 28 de dezembro de 2017, ficando 
dispensada a celebração de convênio e a apresentação de plano 
de trabalho ou instrumento congênere.CLáUSULa SegUnDa – 
DO FUNDAmeNtO LeGAL esta rescisão fundamenta-se no art. 
116, §6º da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c art. 71 
do Decreto estadual n° 127, de 30 de março de 2011.CLáUSULa 
teRCeiRa – DA PUbLICAçÃO. A publicação do extrato do presente 
termo de Resiliência será publicada em extrato no Diário Oficial do 
estado, no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura. 
CLáUSULa QUaRta – DO FORO, As questões decorrentes da 
execução deste termo, não dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro da Comarca de Florianópolis. e, 
por estarem as partes de pleno acordo, assinam este instrumento, 
perante as testemunhas que também o subscrevem, para que 
produza seus efeitos legais.Data: Florianópolis, 28 de Dezembro 
de 2020. SignatáRiOS: thiago Augusto Vieira, pela SIe, e Jose 
tadeu martins De Oliveira, pelo município.

Cod. mat.: 712799

SeCRetaRia De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBiLi-
DaDe – Sie - eXtRatO De teRMO De ReSiLiÊnCia: termo 
de Resiliência ao Convênio transferência no. 2019001339. PaR-
tÍCiPeS: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria de 
estado da Infraestrutura e mobilidade – SIe, e o município de 
Bocaina do Sul. CLáUSULa PRiMeiRa – DO ObJetO As partes 
resolvem de comum acordo, resilir o Convênio nº 2019tR001339, 
Construção de Ponte Pré moldada de 12 mts com cabeceiras 
na localidade de Campinas/atender a necessidade da popu-
lação, pois os repasses dos recursos financeiros aos municípios 
contemplados com emenda parlamentares impositivas, serão 
considerados transferências especiais a partir da execução da 
Lei Orçamentária nº 17.447, de 28 de dezembro de 2017, ficando 
dispensada a celebração de convênio e a apresentação de plano 
de trabalho ou instrumento congênere.CLáUSULa SegUnDa – 
DO FUNDAmeNtO LeGAL esta rescisão fundamenta-se no art. 
116, §6º da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c art. 71 
do Decreto estadual n° 127, de 30 de março de 2011.CLáUSULa 
teRCeiRa – DA PUbLICAçÃO. A publicação do extrato do presente 
termo de Resiliência será publicada em extrato no Diário Oficial do 
estado, no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura. 
CLáUSULa QUaRta – DO FORO, As questões decorrentes da 
execução deste termo, não dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro da Comarca de Florianópolis. e, 
por estarem as partes de pleno acordo, assinam este instrumento, 
perante as testemunhas que também o subscrevem, para que 
produza seus efeitos legais.Data: Florianópolis, 28 de Dezembro 
de 2020. SignatáRiOS: thiago Augusto Vieira, pela SIe, e Luiz 
Carlos Schmuler, pelo município.

Cod. mat.: 712807

Página 60 DiáRiO OFiCiaL - SC - nº 21.426 29.12.2020 (teRça-FeiRa)

Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço 
eletrônico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço 
eletrônico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.



A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO SegUnDO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000317.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Secretaria municipal de Saúde de Lebon 
Regis, por meio do Fundo municipal de Saúde. CLáUSULa PRiMei-
Ra – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima terceira (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na 
cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula trigésima terceira – Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n° 2020tR000317 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 14 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Alice Gomes 
da Rocha, pela SmS.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2019tR001674.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de Itapema. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula trigésima – Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n° 2019tR001674 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 15 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Nilza Nilda 
Simas, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000431.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: município de Navegantes. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula trigésima – Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n° 2020tR000431 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 14 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e emílio Vieira, 
pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000488.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: município de Iporã do Oeste. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima Nona 
(Da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Vigésima Nona – Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n° 2020tR000488 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 

nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente possa 
executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da Ra-
tiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo que 
a este deu causa. Data: Florianópolis, 21 de dezembro de 2020. 
SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Lúcio mallmann, 
pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000611.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde – 
FeS. COnVenente: beneficência Camiliana do Sul, mantenedora 
do Hospital São Francisco, com sede no município de Concórdia. 
CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula 
Vigésima Nona (Da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas 
razões expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar 
a cláusula aditada com a presente redação: “Cláusula Vigésima 
Nona – Da Vigência”: O prazo do Convênio n° 2020tR000611 fica 
prorrogado até 31 de agosto de 2021, tendo em vista o disposto no 
artigo 41 do Decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa 
SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração 
do adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamen-
to atendendo-se aos ditames legais, especificamente para que 
a Convenente possa executar o objeto conveniado. CLáUSULa 
teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas do termo que a este deu causa. Data: Florianópolis, 18 
de dezembro de 2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela 
SeS e Antônio mendes Freitas, pela beneficência.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000509.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS, com interveniência da Secretaria de estado da Infraestru-
tura e mobilidade – SIe. COnVenente: município de morro da 
Fumaça. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a 
Cláusula trigésima Primeira (Da Vigência) do termo que a este 
deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula trigésima Primeira – Da Vigência”: O prazo do Convê-
nio n° 2020tR000509 fica prorrogado até 30 de junho de 2021, 
tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto nº 127, de 30 de 
março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 2020. SignatáRiO: André 
motta Ribeiro, pela SeS, thiago Augusto Vieira, pela SIe e Agenor 
Coral, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR001043.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saú-
de – FeS. COnVenente: Fundação Hospitalar de três barras, 
mantenedora do Hospital Amigo da Criança, com sede no municí-
pio de três barras. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica 
aditada a Cláusula Vigésima Nona (Da Vigência) do termo que a 
este deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula Vigésima Nona – Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n° 2020tR001043 fica prorrogado até 30 de abril de 2021, tendo 
em vista o disposto no artigo 41 do Decreto nº 127, de 30 de 
março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 2020. SignatáRiO: André 
motta Ribeiro, pela SeS e Anderson Stocloski, pela Fundação.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000503.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 

Saúde – FeS, com interveniência da Secretaria de estado da 
Infraestrutura e mobilidade – SIe. COnVenente: município de 
Campo erê. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada 
a Cláusula trigésima Quarta (Da Vigência) do termo que a este 
deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula trigésima Quarta – Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n° 2020tR000503 fica prorrogado até 31 de dezembro de 2021, 
tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto nº 127, de 30 de 
março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 2020. SignatáRiO: André 
motta Ribeiro, pela SeS, thiago Augusto Vieira, pela SIe e Odilson 
Vicente de Lima, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO SegUnDO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000452.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde – 
FeS, com interveniência da Secretaria de estado da Infraestrutura 
e mobilidade – SIe. COnVenente: município de tijucas. CLáU-
SULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima 
Quarta (Da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões 
expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula 
aditada com a presente redação: “Cláusula trigésima Quarta – Da 
Vigência”: O prazo do Convênio n° 2020tR000452 fica prorrogado 
até 30 de junho de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do 
Decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa 
– Da JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo 
visa à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-
se aos ditames legais, especificamente para que a Convenente 
possa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS, thiago Augusto 
Vieira, pela SIe e eloi mariano Rocha, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO SegUnDO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000443.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Sociedade mãe da Divina Providência, 
mantenedora do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, com sede 
no município de Lages. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: 
Fica aditada a Cláusula trigésima (Da Vigência) do termo que 
a este deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, 
infra, passando a vigorar a cláusula aditada com a presente re-
dação: “Cláusula trigésima – Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n° 2020tR000443 fica prorrogado até 28 de fevereiro de 2021, 
tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto nº 127, de 30 de 
março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 17 de dezembro de 2020. SignatáRiO: André 
motta Ribeiro, pela SeS e Ronny Albert Westphal, pela Sociedade.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000261.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saú-
de – FeS. COnVenente: município de Rio do Sul. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula trigésima – Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n° 2020tR000261 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e José eduardo 
Rothbarth thome, pelo município.
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A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000360.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saú-
de – FeS. COnVenente: município de Rio do Sul. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula trigésima – Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n° 2020tR000360 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e José eduardo 
Rothbarth thome, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000319.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saú-
de – FeS. COnVenente: município de Rio do Sul. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula trigésima – Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n° 2020tR000319 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e José eduardo 
Rothbarth thome, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000240.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: município de Palmitos. CLáUSULa PRiMei-
Ra – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima terceira (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na 
cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula trigésima terceira – Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n° 2020tR000240 fica prorrogado até 31 de 
maio de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Dair Jocely 
enge, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000420.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Fundação municipal de Saúde de tubarão. 
CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula 
trigésima (Da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas 
razões expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a 
cláusula aditada com a presente redação: “Cláusula trigésima – Da 
Vigência”: O prazo do Convênio n° 2020tR000420 fica prorrogado 
até 30 de maio de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do 
Decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa 
– Da JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo 
visa à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-
se aos ditames legais, especificamente para que a Convenente 
possa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 18 de dezembro de 

2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Daisson 
José trevisol, pela Fundação.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000916.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí, 
mantenedora do Hospital Regional Alto Vale, com sede no muni-
cípio de Rio do Sul. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica 
aditada a Cláusula Vigésima Nona (Da Vigência) do termo que a 
este deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula Vigésima Nona – Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n° 2020tR000916 fica prorrogado até 31 de maio de 2021, tendo 
em vista o disposto no artigo 41 do Decreto nº 127, de 30 de 
março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 18 de dezembro de 2020. SignatáRiO: André 
motta Ribeiro, pela SeS e Osmar Peters, pela Fundação.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000265.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: município de Catanduvas. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula trigésima – Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n° 2020tR000265 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente possa 
executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da Ra-
tiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo que 
a este deu causa. Data: Florianópolis, 17 de dezembro de 2020. 
SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Dorival Ribeiro 
dos Santos, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000743.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Associação das Irmãs Franciscanas de 
São José, mantenedora do Hospital e maternidade maria Auxilia-
dora, com sede no município de Presidente Getúlio. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula trigésima – Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n° 2020tR000743 fica prorrogado até 31 de 
maio de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 21 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e zulmira 
Aparecida mendonça martins, pela Associação.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000472.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde – 
FeS, com interveniência da Secretaria de estado da Infraestrutura e 
mobilidade – SIe. COnVenente: município de Caçador. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula trigésima – Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n° 2020tR000472 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 

nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente possa 
executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da Ra-
tiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo que 
a este deu causa. Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 2020. 
SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS, thiago Augusto 
Vieira, pela SIe e Saulo Sperotto, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000338.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: município de Imbituba. CLáUSULa PRiMei-
Ra – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima terceira (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na 
cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula trigésima terceira – Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n° 2020tR000338 fica prorrogado até 01 de 
março de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 17 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Rosenvaldo 
da Silva Júnior, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000410.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: município de Lages. CLáUSULa PRiMei-
Ra – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima terceira (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na 
cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula trigésima terceira – Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n° 2020tR000410 fica prorrogado até 30 de 
setembro de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente possa 
executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da Ra-
tiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo que 
a este deu causa. Data: Florianópolis, 17 de dezembro de 2020. 
SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Antônio Ceron, 
pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000120.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: município de Imbituba. CLáUSULa PRiMei-
Ra – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima terceira (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na 
cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula trigésima terceira – Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n° 2020tR000120 fica prorrogado até 30 de 
maio de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 17 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Rosenvaldo 
da Silva Júnior, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO SegUnDO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000129.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de Palhoça. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima (Da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
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com a presente redação: “Cláusula trigésima – Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n° 2020tR000129 fica prorrogado até 31 de 
março de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do Decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais, especificamente para que a Convenente possa 
executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da Ra-
tiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo que 
a este deu causa. Data: Florianópolis, 17 de dezembro de 2020. 
SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Camilo Nazareno 
Pagani martins, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR001147.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS, com interveniência da Secretaria de estado da In-
fraestrutura e mobilidade – SIe. COnVenente: município de Rio 
do Oeste. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada 
a Cláusula trigésima terceira (Da Vigência) do termo que a este 
deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula trigésima terceira – Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n° 2020tR001147 fica prorrogado até 28 de junho de 2021, ten-
do em vista o disposto no artigo 41 do Decreto nº 127, de 30 de 
março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 23 de dezembro de 2020. SignatáRiO: André 
motta Ribeiro, pela SeS, thiago Augusto Vieira, pela SIe e Luis 
Carlos muller, pelo município.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000528.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS, com interveniência da Secretaria de estado da In-
fraestrutura e mobilidade – SIe. COnVenente: município de Rio 
do Oeste. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada 
a Cláusula trigésima Quarta (Da Vigência) do termo que a este 
deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula trigésima terceira – Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n° 2020tR000528 fica prorrogado até 28 de junho de 2021, ten-
do em vista o disposto no artigo 41 do Decreto nº 127, de 30 de 
março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 23 de dezembro de 2020. SignatáRiO: André 
motta Ribeiro, pela SeS, thiago Augusto Vieira, pela SIe e Luis 
Carlos muller, pelo município.

Cod. mat.: 712714

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000514.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Associação da Redeh beneficência Cristã, 
mantenedora do Hospital Dom bosco, com sede no município de Rio 
dos Cedros. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada 
a Cláusula trigésima do termo que a este deu causa, pelas razões 
expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula 
aditada com a presente redação: “Cláusula trigésima Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n. 2020tR000514 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 18 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Rogério de 
Abreu, Presidente da Associação.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR001064.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Associação da Redeh beneficência Cristã, 
mantenedora do Hospital Dom bosco, com sede no município de Rio 
dos Cedros. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada 
a Cláusula trigésima do termo que a este deu causa, pelas razões 
expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula 
aditada com a presente redação: “Cláusula trigésima Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n. 2020tR001064 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 18 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Rogério de 
Abreu, Presidente da Associação.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000856.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Associação da Redeh beneficência Cristã, 
mantenedora do Hospital Dom bosco, com sede no município de Rio 
dos Cedros. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada 
a Cláusula Vigésima Nona do termo que a este deu causa, pelas 
razões expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar 
a cláusula aditada com a presente redação: “Cláusula Vigésima 
Nona Da Vigência”: O prazo do Convênio n. 2020tR000856 fica 
prorrogado até 31 de dezembro de 2021, tendo em vista disposto 
no Art. 41 do Decreto n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa 
SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração 
do adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamen-
to atendendo-se ao ditames legais, especificamente para que a 
Convenente possa executar o objeto conveniado. CLáUSULa 
teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas do termo que a este deu causa. Data: Florianópolis, 18 
de dezembro de 2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela 
SeS e Rogério de Abreu, Presidente da Associação.

Cod. mat.: 712739

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000366.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de Irani. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima do 
termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláusula 
segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com a presente 
redação: “Cláusula trigésima Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n. 2020tR000366 fica prorrogado até 31 de dezembro de 2021, 
tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto n. 1527, de 30 de 
março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se ao ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 21 de dezembro de 2020. SignatáRiO: An-
dré motta Ribeiro, pela SeS e Silvio Antônio Lemos das Neves, 
Prefeito municipal.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000392.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: Fundação médico Social Rural de 
São martinho, mantenedora do Hospital do Hospital São José, com 
sede no município de São martinho. CLáUSULa PRiMeiRa – DO 
aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima do termo que a este deu 
causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, passando 
a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: “Cláusula 
trigésima Da Vigência”: O prazo do Convênio n. 2020tR000392 
fica prorrogado até 31 de julho de 2021, tendo em vista disposto no 
Art. 41 do Decreto n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa 
SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração 
do adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamen-

to atendendo-se ao ditames legais, especificamente para que a 
Convenente possa executar o objeto conveniado. CLáUSULa 
teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas do termo que a este deu causa. Data: Florianópolis, 18 
de dezembro de 2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela 
SeS e Rodrigo Uliano, Diretor Presidente da Fundação.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000394.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Associação beneficente Santa teresinha, 
mantenedora do Hospital Santa teresinha, no município de braço 
de Norte. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a 
Cláusula trigésima do termo que a este deu causa, pelas razões 
expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula 
aditada com a presente redação: “Cláusula trigésima Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n. 2020tR000394 fica prorrogado até 31 
de julho de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente possa 
executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da Ra-
tiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo que 
a este deu causa. Data: Florianópolis, 18 de dezembro de 2020. 
SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Pedro michels 
Neto, Presidente da Associação.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000343.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de Itapema. CLáUSU-
La PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima 
terceira do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na 
cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula trigésima terceira Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n. 2020tR000343 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Nilza Nilda 
Simas, Prefeita municipal .

Cod. mat.: 712743

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000239.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de Criciúma. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima do 
termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláusula 
segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com a presente 
redação: “Cláusula trigésima Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n. 2020tR000239 fica prorrogado até 31 de dezembro de 2021, 
tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto n. 1527, de 30 de 
março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se ao ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 11 de dezembro de 2020. SignatáRiO: An-
dré motta Ribeiro, pela SeS e Clésio Salvaro, Prefeito municipal.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000501.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de Criciúma. CLáUSU-
La PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima 
Quarta do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na 
cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula trigésima Quarta Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n. 2020tR000501 fica prorrogado até 10 de 
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dezembro de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente possa 
executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da Ra-
tiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo que 
a este deu causa. Data: Florianópolis, 11 de dezembro de 2020. 
SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS, thiago Augusto 
Vieira, pela SIe e Clésio Salvaro, Prefeito municipal.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000273.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de Criciúma. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima do 
termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláusula 
segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com a presente 
redação: “Cláusula trigésima Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n. 2020tR000273 fica prorrogado até 31 de dezembro de 2021, 
tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto n. 1527, de 30 de 
março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se ao ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 11 de dezembro de 2020. SignatáRiO: An-
dré motta Ribeiro, pela SeS e Clésio Salvaro, Prefeito municipal.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000217.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de Criciúma. CLáUSU-
La PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima 
terceira do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na 
cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula trigésima terceira Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n. 2020tR000217 fica prorrogado até 20 de 
dezembro de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente possa 
executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da Ra-
tiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo que 
a este deu causa. Data: Florianópolis, 14 de dezembro de 2020. 
SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Clésio Salvaro, 
Prefeito municipal.

Cod. mat.: 712745

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR001553.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saú-
de – FeS. COnVenente: Fundação Social Hospitalar de Içara, 
mantenedora do Hospital São Donato, com sede no município 
de Içara. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a 
Cláusula trigésima do termo que a este deu causa, pelas razões 
expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula 
aditada com a presente redação: “Cláusula trigésima Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n. 2020tR001553 fica prorrogado até 31 
de julho de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 16 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Waldemar 
Luiz Casagrande , Presidente da Fundação.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000604.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saú-
de – FeS. COnVenente: Fundação Social Hospitalar de Içara, 
mantenedora do Hospital São Donato, com sede no município 

de Içara. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a 
Cláusula trigésima do termo que a este deu causa, pelas razões 
expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula 
aditada com a presente redação: “Cláusula trigésima Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n. 2020tR000604 fica prorrogado até 31 
de julho de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 08 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Waldemar 
Luiz Casagrande , Presidente da Fundação.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR001690.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: Secretaria municipal de Saúde de 
Água Doce, por meio do Fundo municipal de Saúde, com sede 
no município de Água Doce. CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDi-
tiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima terceira do termo que a 
este deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula trigésima terceira Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n. 2020tR001690 fica prorrogado até 30 de junho de 2021, tendo 
em vista disposto no Art. 41 do Decreto n. 1527, de 30 de março 
de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A jus-
tificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se ao ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 2020. SignatáRiO: An-
dré motta Ribeiro, pela SeS e Lorete Lourdes Pantano Ghisleni, 
Secretária de Saúde.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR00157.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Secretaria municipal de Saúde de Ipira, por 
meio do Fundo municipal de Saúde. CLáUSULa PRiMeiRa – DO 
aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima terceira do termo que 
a este deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula trigésima terceira Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n. 2020tR00157 fica prorrogado até 30 de junho de 2021, tendo 
em vista disposto no Art. 41 do Decreto n. 1527, de 30 de março 
de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da JUStiFiCatiVa: A jus-
tificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se ao ditames legais, 
especificamente para que a Convenente possa executar o objeto 
conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da RatiFiCaçÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do termo que a este deu causa. 
Data: Florianópolis, 08 de dezembro de 2020. SignatáRiO: André 
motta Ribeiro, pela SeS e marcelo minks, Secretário de Saúde.

Cod. mat.: 712748

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000207.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de balneário Camboriú. 
CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula 
trigésima do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula adita-
da com a presente redação: “Cláusula trigésima Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n. 2020tR000207 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 17 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Fabrício 
José Satiro de Oliveira, Prefeito municipal.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000254.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de balneário Camboriú. 
CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula 
trigésima do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula adita-
da com a presente redação: “Cláusula trigésima Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n. 2020tR000254 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 17 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Fabrício 
José Satiro de Oliveira, Prefeito municipal.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR001090.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de balneário Camboriú. 
CLáUSULa PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula 
trigésima do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula adita-
da com a presente redação: “Cláusula trigésima Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n. 2020tR001090 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 17 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Fabrício 
José Satiro de Oliveira, Prefeito municipal.

Cod. mat.: 712749

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000247.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: Hospital de maternidade Santa 
Cecília, com sede no município de Santa Cecília. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima 
Nona do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na 
cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula trigésima Nona Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n. 2020tR000247 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente pos-
sa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 17 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Waldemar 
Luiz Carlos Costa moreira Presidente do Hospital.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000371.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de 
Saúde – FeS. COnVenente: município de Piratuba. CLáUSU-
La PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima 
terceira do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula trigésima terceira Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n. 2020tR000371 fica prorrogado até 30 
de junho de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto 
n. 1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente possa 
executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da Ra-
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tiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo que 
a este deu causa. Data: Florianópolis, 22 de dezembro de 2020. 
SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Olmir Paulinho 
benjamini, Prefeito municipal.

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR00500.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: município de Agronômica. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima Pri-
meira do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na 
cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula trigésima Primeira Da Vigência”: 
O prazo do Convênio n. 2020tR00500 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2021, tendo em vista disposto no Art. 41 do Decreto n. 
1527, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa – Da 
JUStiFiCatiVa: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
ao ditames legais, especificamente para que a Convenente possa 
executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da Ra-
tiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo que 
a este deu causa. Data: Florianópolis, 23 de dezembro de 2020. 
SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS, thiago Augusto 
Vieira, pelo SIe  e Cesar Luiz Cunha, Prefeito municipal.

Cod. mat.: 712753

PORtaRia nº. 993 - 17/12/2020.
O SeCRetáRiO De eStaDO Da SaÚDe resolve COnSiDeRaR 
CeDiDOS pelo Sistema Único de Saúde – SUS, Lei Federal n° 
8080/1990, conforme Processo SeS 169662/2020, os servidores 
abaixo relacionados, até 31/03/2021:

SmS-Abdon batista:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
176.369-5-01 mARIA INeS ReCH 01/01/2009

SmS-Abelardo Luz

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
175.681-8-01 DIRCe bAGGIO DALL 

ASeN 13/01/2009

SmS-Agronômica:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
245.389-4-01 LUIS CLAUDIO FRONzA 13/01/2009

SmS-Anitápolis:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
162.643-4-02 ANA mARIA bAtIStA 13/01/2009

SmS-Araranguá:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
398.213-0-01 ANA PAULA meDVeD VIeI-

RA meYeR 03/02/2016

SmS-Armazém:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
958.985-6-01 ReNAtA mACHADO bI-

teNCOURt 02/04/2018

SmS-balneário Camboriú:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
255.631-6-01 SONIA CHRIStINA bOe-

ING 12/11/1999

245.039-9-01 LeILA SUzete zImmeR-
mANN CROCOmO 01/01/2002

SmS – bela Vista do toldo:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
383.402-6-01 CLeCI mOReIRA betA 21/06/2018
962.821-5-01 mARIA CLeUzA bARbOSA 02/04/2018

SmS- benedito Novo:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
383.395-0-01 ALeXANDRA GUIDARINI 

StORttI 02/04/2018

SmS-biguaçu:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
245.394-0-01 mÁRIO CÉSAR De 

SOUzA 26/04/1994

245.734-2-01 ROSANA ReGINA De 
SANt ANA 01/10/1995

SmS-bom Jardim da Serra

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
962.703-0-01 ANGeLA JULIANI meLO 02/04/2018

SmS-braço do Norte:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
382.988-0-01 eLIANe CRIStINA mAR-

tINS PeReIRA 02/04/2018

962.622-0-01 GISeLY meDeIROS mA-
zUR DOS SANtOS 02/04/2018

319.480-9-02 JANe VItÓRIO ROSA DA 
CUNHA 01/08/2018

SmS-brusque:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
397.176-7-01 ALINe zAbeL mORAeS 

GONçALVeS 02/04/2018

962.186-5-01
teRezA CRIStINA 

PAmPLONA mOSImANN 
bUSNARDO

02/04/2018

SmS-Caçador:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
962.810-0-01 DeNISe APAReCIDA DOS 

SANtOS FARIAS RAItz 02/04/2018

962.187-3-01 GISeLe De CAmARGO 
SCHmIGeL 02/04/2018

962.188-1-02 VIVIANe mARtINS GUzzI 02/04/2018

SmS-Camboriú:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
175.556-0-01 zAmARA COLzANI 

RObeRtI 01/06/1995

SmS-Campos Novos:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
373.808-6-01 LIGIANe mARtINS De 

SOUzA CORDeIRO 01/09/2009

SmS-Canelinha:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
176.095-5-01 JOSe OLAVIO PeIXeR 03/02/2014

SmS-Canoinhas:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
961.845-7-01 CIbeLe De FAtImA LUt-

zOW teIXeIRA 02/04/2018

378.925-0-03 CRIStINA bRANDeS 
GROSSKOPF 02/04/2018

663.379-0-01 FRANCIeLI DA COStA 
COLLA 02/04/2018

962.629-8-01 mARILDA APAReCIDA 
RIbeIRO KOCH 02/04/2018

956.116-1-01 VIVIAN tReVISANI GAL-
LOttI 02/04/2018

664.607-7-02
WILLIAN VAILAte

02/04/2018

665.317-0-01 HeLLeN CORReA teIXeI-
RA CORDeIRO 18/10/2018

SmS-Capinzal:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
295.099-5-01 IVONILDO JACO mAeStRI 20/08/1997

SmS-Cerro Negro:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
194.153-4-01 SIRLeY KLeY VAReLA 17/10/1983

SmS-Chapecó:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
176.024-6-01 LUIz eLOI LOPeS 06/10/2016

SmS-Criciúma:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
245.281-2-01 VALmOR DAROS 01/08/1995

SmS-Dionísio Cerqueira:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
960.031-0-01 LetICIA mARtINeLLI 

beCALLI 02/04/2018

SmS-erval Velho

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
176.345-8-01 DULCe mARIA teDeSCO 

ASSmANN 03/12/1979

SmS-Florianópolis

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO

282.790-5-02 DeNISe mARIA GOmeS 
CAmPOS 30/12/2002

294.849-4-01 GeRUzA beAtRIz HeN-
RIQUeS mARtINS 30/10/1997

174.877-7-01 IARA tORQUAtO NINO 16/12/2002
282.796-4-02 JeAN CARLO ANDeRSON 16/12/2002
282.713-1-02 LILIA mARIA bAStOS 

WAttORtt ASSUNçÃO 16/12/2002
237.945-7-01 LILIAN mARIA PAGLIUCA 01/03/1995
175.760-1-01 PeDRO CÉSAR DA SILVA 01/07/1999
176.808-5-01 VIDAL JOSÉ DA SILVA 27/10/1999
372.110-8-02 mARLISe VIeIRA teODO-

SIO tORmeS 06/08/2015

256.101-8-01 eSteR APAReCIDA DA 
SILVA StAHeLIN 01/08/2011

397.725-0-01 eDNetI bARROS LUCIO 
WOLF 07/05/2105

362.982-1-01 eReNItA KLAUS mORFIm 03/10/2018

SmS-Garopaba

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
319.275-0-02 DebORA De mORAeS 

eSPINDOLA 26/02/2015
175.920-5-01 eLeSbÃO GONçALVeS 01/08/1992
393.536-1-01 LUIz ANtONIO DA SILVA 23/08/2018
244.804-1-01 mARIA ALICe LUIz mALIN-

ISKI 23/06/1993

SmS-Gravatal:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
175.435-1-01 tARCISIO mARCON 

CORReA 19/03/1981

SmS-Ibicaré:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
175.647-8-01 teRezINHA mARIA FeS-

tUGAttO 22/11/1982

SmS-Imaruí:

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
175.379-7-01 eDISSON WAGNeR RO-

DRIGUeS 19/03/1981
283.047-7-02 ADRIANA bez 12/09/2011
657.073-9-01 ROSILDA KeLLeR ALzIRA 

FIGUeReDO 13/10/2015
383.269-4-01 JOÃO bAtIStA DA SILVA 15/01/2018

SmS-Imbituba:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
288.168-3-02 eDNA mARA De AmORIm 

ROSA 27/10/1999

264.715-0-01 ROSILeNe bRASIL De 
JeSUS meDeIROS 01/09/1995

955.554-4-01 ALeXANDRA PACHeCO 
FLOReNtINO mARtINS 03/02/2014

319.334-9-02 ANA PAULA mARtINS 
VItOR 02042018

650.389-6-01 CARmeN LUCIA ALVeS DA 
SILVA 02/04/2018

288.168-3-02 eDNA mARA De AmORIm 
ROSA 27/10/1999

955.546-3-01 VANDeRLeIA De SOUSA 
LAUReNtINO 02/12/2016

SmS-Indaial:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
962.829-0-01 SANDRA ReGINA 

HADLICH 02/04/2018

SmS-Iporã do Oeste

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
960.638-6-01 DULCe FRItzeN mACHRY 02/04/2018
962.801-0-01 LIANDRA NIeDeRLe SeHN 02/04/2018
360.393-8-01 mARILUCIA DAFRe 02/04/2018

SmS-Itá:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
662.770-6-02 NADIA ANA HeNtz HeN-

zeL 02/04/2018

SmS-Itajaí:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
243.630-2-01 NeLIO meeS 01/07/2011

SmS-Itapema:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
176.162-5-01 ALCIONeI tRIDAPALLI 31/01/1985

SmS-Itapiranga

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
962.817-7-01 GILIANe GIeHL 02/04/2918
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SmS-Joinville:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
326.777-6-02 mARLeNe WAN DALL 

GONçALVeS 21/07/2014

960.096-5-01 RAFAeLA bIteNCOURt 
LIbeRAtO 19/10/2017

SmS-Laguna:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
962.373-6-01 FeRNANDO DI FRANK 

ROSA 02/04/2018
218.213-0-03 LIeGe ROSA 02/04/2018
363.304-7-01 mAtHIe ALVeS ROSSINI 

CORReA 02/04/2018
371.157-9-01 RACHeL COPettI VeRAS 02/04/2018
319.307-1-02 CLeUzA DA SILVA 02/11/2018
285.951-3-02 ROSImARI RODRIGUeS 

NUNeS SILVA 02/11/2018

SmS-mondai:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
962.826-6-02 CARLIANe mARISe 

SPIeLmANN 02/11/2018

SmS-monte Castelo:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
117.970-5-01 ROSI mARIA GRAbOWSKI 15/02/1974

SmS-Orleans:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
176.140-4-01 ALICe VANeSCA VeRANI 

zOmeR DAL mOLIN 30/10/1986
232.347-8-02 KARLA PICKLeR CUNHA 03/05/2018

SmS-Palhoça:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
377.742-1-01 mARGARete SALm 

LUCAS 01/12/2012

SmS – Palma Sola

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
395.366-1-02 ANA PAULA OLIVeIRA 

VILeLA 01/02/2017

SmS-Porto belo:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
373.494-3-01 PAULA ReGINA DALSeNt-

eR 01/06/2013

SmS-Porto União:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
172.326-0-01 LUIS bORINI 01/01/2007
176.289-3-01 ROSeLI KAUVA 03/12/1979
399.201-2-01 DeNISe SteFANIAK SeNN 14/03/2016

SmS-Rancho Queimado:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
658.647-3-01 DebORAH bUNN INÁCIO 03/10/2018

SmS-Rio das Antas

MatRiCULa SeRViDOR Data De inÍCiO
372.715-7-01 GILbRtO zIemANN 19/11/2018

SmS-Rio do Campo:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
176.213-3-01 JOSÉ INÁCIO HeRNAN-

Dez RIbeIRO 04/05/1987

SmS-Rio do Sul:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
243.057-6-01 mAURO JOSe PeReIRA De 

SOUzA 11/02/1987

SmS – Rio Fortuna:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
962.688-3-01 NeUSA HeIDemANN FeLD-

HAUS 02/04/2018

SmS-Santo Amaro da Imperatriz:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
363.813-8-01 ROSANGeLA PASSING 

tURNeS 01/06/2017
369.974-9-01 VIVIANA AbReU DeRNeR 02/09/2013

SmS-São Carlos

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
176.575-2-01 CLAUDIO ALbeRtO CAm-

POS 02/04/2019

SmS-São Francisco do Sul:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
342.604-1-02 eVeLISe CIDRAL SANtOS 01/09/2013
175.593-5-01 LeO mARCUS SOAReS 01/10/2011
383.931-1-01 LIGIA mOReNA OLIVeIRA 

mACeDO 25/09/2013
390.194-7-01 VALÉRIA De SÁ PeReIRA 11/06/2018

SmS-São Joaquim:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
962.630-1-01 SARA bARbOSA VOLPAtO 

De Nez 02/04/2018

SmS-São José:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
666.563-2-02 PAULA ANDRÉA SOIzA 

RAmIRez 13/04/2018

294.280-1-02 DebORAH PAtRÍCIA De 
SOUzA 04/06/2019

SmS-São José do Cerrito:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
194.179-8-01 AURI SeRGIO KOeCH 10/10/1983

SmS-Seara

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
962.797-9-01 CLeRIAN SUeLI 

LOHmANN 02/04/2018

SmS-taió:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
962.684-0-01 DebORA LeIA GRAF 

eICHStADt 02/04/2018

SmS-tijucas:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
175.393-2-01 eLOIR JOÃO ReIS 21/07/2017

SmS-timbó:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
175.547-1-01 SILVANA LONGO ROeP-

CKe 01/12/1982

962.859-2-01 mURYeL CRIStINe DAL-
LAbRIDA VARGAS 02/04/2018

194.044-9-01 ODemAR SLOmP 02/04/2018

SmS-Urubici:

MatRiCULa SeRViDOR Data De iniCiO
399.082-6-02 CRIStIANI IReNe mAR-

tINS meNDONçA 01/03/2014

anDRÉ MOtta RiBeiRO
Secretário de estado da Saúde

Cod. mat.: 712874

A Secretaria de estado da Saúde/Fundo estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO COnVÊniO nº 
2020tR000259.
COnCeDente: O estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de estado da Saúde – SeS, gestora do Fundo estadual de Saú-
de – FeS. COnVenente: município de Siderópolis. CLáUSULa 
PRiMeiRa – DO aDitiVO: Fica aditada a Cláusula trigésima ter-
ceira (Da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões 
expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula 
aditada com a presente redação: “Cláusula trigésima terceira – Da 
Vigência”: O prazo do Convênio n° 2020tR000259 fica prorrogado 
até 31 de março de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 41 do 
Decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLáUSULa SegUnDa 
– Da JUStiFiCatiVa: A justificativa para celebração do adendo 
visa à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-
se aos ditames legais, especificamente para que a Convenente 
possa executar o objeto conveniado. CLáUSULa teRCeiRa – Da 
RatiFiCaçÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo 
que a este deu causa. Data: Florianópolis, 23 de dezembro de 
2020. SignatáRiO: André motta Ribeiro, pela SeS e Hélio Roberto 
Cesa, pelo município.

Cod. Mat.: 712881

PORtaRia nº 110/SSP de 28.12.2020
RetiFiCaR, as publições no DOe Nº 21.424, de 23/12/2020, pág 90, 
Cód mat: 712196, 712193, 712188 e 712185 . Onde se lê Processo 
SgP-e: SSP 1086/2020. Leia-se Processo SgP-e: SSP 7442/2019.

Cod. Mat.: 712856

PORtaRia nº 109/SSP de 28.12.2020
a DiRetORa-geRaL Da SeCRetaRia De eStaDO Da SegU-
Rança PÚBLiCa, de acordo com a delegação de competência 
contida na Portaria nº 050/SSP/2020,  publicada no Diário Oficial 
do estado nº 21.344 de 01.09.2020 e nos termos do art. 67, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve DeSignaR o 
servidor Sr. DanieL HenRiQUe RODRigUeS, matrícula 926640-
2, como fiscal e o servidor Sr. RiCaRDO SaRtORi, matrícula 
926723-9, como seu suplente, para acompanhar e fiscalizar os 
Contratos nº 183/SSP/2020 e 184/SSP/2020 (Processo SGP-e 
SSP 4156/2020), oriundo do Pregão eletrônico nº 039/SSP/2020.
LUCiana Da SiLVa PintO MaCieL
Diretora-Geral
Secretaria de estado da Segurança Pública

Cod. mat.: 712886

PORtaRia nº 1099/PCSC/DgPC/CORPC, de 09/12/2020.
a Polícia Civil do estado de Santa Catarina, por sua Corregedo-
ra-Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais, resolve 
PRORROgaR por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão 
da Sindicância acusatória nº 51/2019, na qual é sindicado o ser-
vidor de matrícula nº 983.898-8, mandada instaurar pela Portaria nº 
658/PCSC/DGPC/CORPC, de 28/06/2019, publicada no D.O.e. nº 
21.072, de 06/08/2019, com efeitos a contar do dia 29/12/2020.
Maria Carolina Milani Caldas Sartor
Corregedora-Geral da Polícia Civil

Cod. mat.: 709678

PORtaRia nº 1121/PCSC/DgPC/CORPC, de 21/12/2020.
a Polícia Civil do estado de Santa Catarina, por sua Corregedo-
ra-Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais, resolve 
PRORROgaR por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão da 
Sindicância acusatória nº 20/2020, na qual é sindicado o servidor 
de matrícula nº 953.672–8, mandada instaurar pela Portaria nº 
606/PCSC/DGPC/CORPC, de 06/07/2020, publicada no D.O.e. nº 
21.364, de 30/09/2020, com efeitos a contar do dia 29/12/2020.
Maria Carolina Milani Caldas Sartor
Corregedora-Geral da Polícia Civil

Cod. mat.: 712321

PORtaRia nº 1122/PCSC/DgPC/CORPC, de 21/12/2020.
a Polícia Civil do estado de Santa Catarina, por sua Corregedo-
ra-Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais, resolve 
PRORROgaR por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão da 
Sindicância acusatória nº 21/2020, na qual é sindicado o servidor 
de matrícula nº 923.585–0, mandada instaurar pela Portaria nº 
607/PCSC/DGPC/CORPC, de 06/07/2020, publicada no D.O.e. nº 
21.364, de 30/09/2020, com efeitos a contar do dia 29/12/2020.
Maria Carolina Milani Caldas Sartor
Corregedora-Geral da Polícia Civil

Cod. mat.: 712322

PORtaRia nº 1123/PCSC/DgPC/CORPC, de 21/12/2020.
a Polícia Civil do estado de Santa Catarina, por sua Corregedo-
ra-Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais, resolve 
PRORROgaR por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão da 
Sindicância acusatória nº 22/2020, na qual é sindicado o servidor 
de matrícula nº 322.808–8, mandada instaurar pela Portaria nº 
608/PCSC/DGPC/CORPC, de 06/07/2020, publicada no D.O.e. nº 
21.364, de 30/09/2020, com efeitos a contar do dia 29/12/2020.
Maria Carolina Milani Caldas Sartor
Corregedora-Geral da Polícia Civil

Cod. mat.: 712342

POLÍCia CiViL De Santa CataRina – PCSC – eXtRatO De 
aDitiVO De teRMO De aCORDO De COOPeRaçÃO tÉC-
niCa: Primeiro termo Aditivo ao termo de Cooperação técnica 
n° 2020tN001230. PaRtÍCiPeS: O estado de Santa Catarina, 
por meio da Polícia Civil de Santa Catarina – PCSC, o Consórcio 
Intermunicipal multifinalitário da  AmReC – CIm, e o município de 
Criciúma, com interveniência da Secretaria municipal de Saúde de 
Criciúma. CLáUSULa PRiMeiRa: Fica alterada a cláusula nona do 
termo de cooperação técnica passando a vigorar com o seguinte 
teor: CLÁUSULA NONA: O prazo de vigência do presente termo 
de cooperação técnica fica prorrogado por mais 12 meses, a contar 
de 01 de janeiro de 2021, condicionada sua eficácia à publicação 
legal. CLáUSULa SegUnDa: Ficam ratificadas, em todos os seus 
termos, as demais cláusulas do termo de cooperação técnica original. 
Data: 22 de dezembro de 2020. SignatáRiOS: Paulo Norberto 
Koerich, pela PCSC, Hélio Roberto Cesa, pelo CIm-AmReC, Clésio 
Salvaro, pelo município de Criciúma, e Acélio Casagrande, pela 
Secretaria municipal de Saúde de Criciúma.

Cod. mat.: 712568
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POLÍCia CiViL De Santa CataRina – PCSC – eXtRatO De 
teRMO De aCORDO De COOPeRaçÃO tÉCniCa - eSPÉCie: 
termo de Acordo de Cooperação técnica n° 2020tN001702. PaR-
tÍCiPeS: O estado de Santa Catarina, por meio da Polícia Civil de 
Santa Catarina – PCSC e o município de Arroio trinta. OBJetO: 
Cessão de 01 (um) servidor público municipal efetivo para exercer 
atividades administrativas na Delegacia de Polícia do município de 
Arroio trinta. PRaZO De VigÊnCia: 12 (doze) meses, contados da 
data de sua publicação no DOe. Data: 28 de dezembro de 2020. 
SignatáRiOS: Paulo Norberto Koerich, pela PCSC, e Claudio 
Spricigo, pelo município de Arroio trinta.

Cod. mat.: 712696

eSPÉCie: Acordo de Cooperação técnica e Financeira nº 
PmSC50920/2020 PaRtÍCiPeS: binotto S/A Logística, transpor-
te e Distribuição e a Polícia militar do estado de Santa Catarina. 
OBJetO: Regime de mútua cooperação entre as partes, com vista 
a realização de atividades de policiamento voltadas à fiscalização 
de trânsito, palestras de trânsito, educação e orientação técnica 
de trânsito, intercâmbio de informações atinentes a legislação de 
trânsito, tudo em conformidade  com o que prescreve a Lei nº 
9.503/1997, que instituiu o Código de trânsito brasileiro, nas áreas 
de abrangência das atividades de transporte da empresa binotto, 
no estado de Santa Catarina. PRaZO e VigÊnCia: 24 meses, a 
contar da data de publicação deste extrato no DOe. Data: Floria-
nópolis, 28 de dezembro de 2020. SignatáRiOS: edilson Sérgio 
binotto, pela bINOttO S/A, e Dionei tonet, pela PmSC.

Cod. mat.: 712750

eSPÉCie: termo de Convênio nº PmSC66735/2020. PaRtÍCiPeS: 
município de major Vieira e a Polícia militar do estado de Santa 
Catarina. OBJetO: manutenção do serviço de policiamento ostensivo 
motorizado no município. PRaZO e VigÊnCia: 5 anos, a contar 
da data de publicação deste extrato no DOe. Data: Florianópolis, 
28 de dezembro de 2020. SignatáRiOS: Francisco Juraczeki, 
pelo município, e Dionei tonet, pela PmSC.

Cod. mat.: 712756

eSPÉCie: termo de Convênio nº PmSC62660/2020 PaRtÍCiPeS: 
Kerbermix Serviços de Concretagem Ltda, e a Polícia militar do 
estado de Santa Catarina. OBJetO: Regime de mútua coope-
ração entre a\s partes, com vistas à realização de atividades de 
policiamento voltadas à preservação, conservação, melhoria do 
meio ambiente, educação e orientação ambiental, intercâmbio de 
informações de interesse ambiental, tudo em conformidade com 
o que prescreve a legislação vigente, nas áreas de abrangência 
das atividades da empresa Kerbermix Serviços de Concretagem 
Ltda, na circunscrição do 2º Grupo do 2º Pelotão da 1ª Companhia 
do 2º batalhão de Polícia militar Ambiental, em Concórdia - SC. 
PRaZO e VigÊnCia: 36 meses, a contar da data de publicação 

deste extrato no DOe. Data: Florianópolis, 28 de dezembro de 
2020. SignatáRiOS: Regina Kerber Portes Cadore Furlanetto, 
pela empresa, e José Onildo truppel Filho, pela PmSC.

Cod. mat.: 712774

eSPÉCie: termo de Rescisão do Convênio nº PmSC71404/2019. 
PaRtÍCiPeS: Ricardo Lamas Vieira Pinto, Núcleo de Serviço So-
cial da Pm de Lages - SeSOPLAN, e a Polícia militar do estado 
de Santa Catarina. OBJetO: Rescisão do termo de Convênio nº 
PmSC71404/2019, datado de 09/12/2019. Data: Florianópolis, 
28 de dezembro de 2020. SignatáRiO: Ricardo Lamas Vieira 
Pinto, Produtor Rural, edgar Ramon Noceti, pela SeSOPLAN, e 
Dionei tonet, pela PmSC.

Cod. mat.: 712780

tÍtULO: CORPO De BOMBeiROS MiLitaR
extrato de termo aditivo nr 002 ao termo de Fomento nº 
2020tR000570, Proposta 23334. Participantes: estado de Santa 
Catarina, através do Corpo de bombeiros militar de Santa Catari-
na, e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Itaiópolis. 
Objeto: Prorrogar a vigência para o dia 31 de março de 2021 do 
termo de Fomento nº 2020tR000570, que tem como objeto permitir 
a manutenção e o reaparelhamento da Corporação de bombeiros 
Voluntários de Itaiópolis. Dos recursos: não há alteração. Vigência: 
A partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do 
estado até 31 de março de 2021. Data da assinatura do termo: 
24 de dezembro de 2020. Signatários: Assinam Charles Alexandre 
Vieira e Fátima Kraievski.

Cod. mat.: 712698

PORtaRia n° 011/DPPDP/Dige/igP de 23.12.2020.
O PeRitO-geRaL aDJUntO DO igP, no uso de suas atribuições 
e da competência delegada pelo Art.1°, inciso II da Portaria n° 
010/IGP/SSP/2020 de 03.06.2020, publicada no Diário Oficial do 
estado n° 21.284 de 05.06.2020 c/c Art. 1º, §2° do Decreto n° 348 
de 13.11.2019, publicado no Diário Oficial do estado n° 21.143 
de 14.11.2019;
Considerando a natureza técnica e científica da atividade desenvol-
vida pelo órgão e a necessidade de fomento ao desenvolvimento 
de estudos e pesquisas em áreas relacionadas à criminalística;
Considerando a vigência da Lei estadual n° 15.156, de 11 de maio 
de 2010, que em seu Art. 4°, inciso I e anexos, dispõe sobre as 
atribuições da carreira de Perito Oficial, dentre as quais a de de-
senvolver pesquisas e estudos em áreas de atuação do órgão;
Considerando a variabilidade de áreas de formação existente em 
seu quadro de servidores, a importância finalística de sua atuação 
e o grande prestígio que o órgão desfruta dentre as instituições 

universitárias de ensino, estaduais e federais;
Considerando a necessidade de formalização de uma Comissão 
de trabalho com objetivo de desenvolver pesquisas científicas 
relacionadas à área forense;
ReSOLVe:
Art. 1º Instituir Comissão de trabalho destinada ao desenvolvimento 
de pesquisa relacionada à área de papiloscopia, com a finalidade 
de construir um banco de dados de impressões digitais latentes, 
em colaboração com pesquisadora externa ao órgão.
Art. 2º Designar, sem prejuízo das suas atribuições, para a compo-
sição desta Comissão, os servidores abaixo relacionados:
I – Presidente: tIAGO PetRY, Perito Criminal, matrícula 656.478-0;
II – Coordenador: ANDRÉ LUIz De meLO, Perito Criminal, ma-
trícula 370.627-3;
III – Integrantes: eDUARDO JOSÉ LINHAReS, Perito Criminal, 
matrícula 656.485-2;
IV – Colaboradora externa: mARYAH eLISA mORAStONI HAeR-
teL, Pós-doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), CPF 052.995.859-77);
Art. 3° - A Comissão de trabalho tem o período de 01 (um) ano.
Art. 4° - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JULiO FReiBeRgeR FeRnanDeS
Perito-Geral Adjunto do Instituto Geral de Perícias

Cod. mat.: 712658

PORtaRia n° 012/DPPDP/Dige/igP de 23.12.2020.
O PeRitO-geRaL aDJUntO DO igP, no uso de suas atribuições 
e da competência delegada pelo Art.1°, inciso II da Portaria n° 
010/IGP/SSP/2020 de 03.06.2020, publicada no Diário Oficial do 
estado n° 21.284 de 05.06.2020 c/c Art. 1º, §2° do Decreto n° 348 
de 13.11.2019, publicado no Diário Oficial do estado n° 21.143 
de 14.11.2019;
Considerando a necessidade de padronização da estrutura de 
laudos periciais emitidos pelo IGP;
Considerando a necessidade de criação de uma Comissão de 
trabalho destinada ao estudo e à fixação dos padrões em âmbito 
estadual consoantes com os parâmetros de identidade visual da 
Instituição e adequação técnica na elaboração de documentos oficiais;
ReSOLVe:
Art. 1º Instituir Comissão de trabalho, destinada ao estudo, condução 
e elaboração de normativa relaciona a padronização da estrutura de 
laudos do Instituto Geral de Perícias do estado de Santa Catarina.
Art. 2º Designar, sem prejuízo das suas atribuições, para a compo-
sição desta Comissão, os servidores abaixo relacionados:
I – Presidente: LUAN ALVeS CARNeIRO LOPeS, Perito Criminal, 
matrícula 396.113-3;
II –Coordenador: GISeLe CHIbINSKI PARAbOCz, Perita Criminal 
bioquímica, matrícula 952.820-2;
III – Integrantes: eLISA SAUeR, Perita Criminal bioquímica, ma-
trícula 609.320-5; mANUeLA mADRUGA AmORIm, Perita médica 
Legista, matrícula 609434-1; FeRNANDO HeNRIQUe LONzettI, 
Perito Criminal, matrícula 609.299-3;
Art. 3° - A Comissão de trabalho tem o período de 06 (seis) meses, 
a partir de 23/12/2020.
Art. 4° - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JULiO FReiBeRgeR FeRnanDeS
Perito-Geral Adjunto do Instituto Geral de Perícias

Cod. mat.: 712663
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AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA 
CATARINA - SANTUR
Relatório n. 09/2020
A Presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no art. 19 do Decreto n. 1127/08, informa o pagamento 
das despesas relacionadas com diárias no mês de SETEMBRO 
DE 2020.

Matrícula Nome Valor Qtd Mo
953055-0 Karina B P Baldança 100,00 1,0 RS
615837-4 Mario A. C. Motta 55,00 0,5 RS

TOTAL 155,00 1,5
Legenda de Motivos:
CA – Cancelamento da viagem
FI – Fiscalização
MO – Motorista
PE – Participação Evento
RS – Reunião de Serviço

Florianópolis, 23 de dezembro de 2020.
Leandro Ferrari Lobo
PRESIDENTE

Cod. Mat.: 712601

AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA 
CATARINA - SANTUR
Relatório n. 10/2020
A Presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no art. 19 do Decreto n. 1127/08, informa o pagamento 
das despesas relacionadas com diárias no mês de OUTUBRO 
DE 2020.

Matrícula Nome Valor Qtd Mo
953055-0 Karina B P Baldança 50,00 0,5 RS
615837-4 Mario A. C. Motta 165,00 1,5 RS
957541-3 Roberto C Costa 200,00 2,0 MO

TOTAL 415,00 4,0
Legenda de Motivos:
CA – Cancelamento da viagem
FI – Fiscalização
MO – Motorista
PE – Participação Evento
RS – Reunião de Serviço
Florianópolis, 23 de dezembro de 2020.
Leandro Ferrari Lobo
PRESIDENTE

Cod. Mat.: 712603

AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA 
CATARINA - SANTUR
Relatório n. 11/2020
A Presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no art. 19 do Decreto n. 1127/08, informa o pagamento 
das despesas relacionadas com diárias no mês de NOVEMBRO 
DE 2020.

Matrícula Nome Valor Qtd Mo
616266-5 Carlos Schmidt 78,00 0,5 PE
616223-1 Dalvana Keller 667,00 4,5 PE
950433-8 Fábio L. Farber 2.103,95 12, PE
916419-7 Hamilton F. Santos 495,00 5,0 MO
953055-0 Karina B P Baldança 667,00 4,5 RS
615837-4 Mario A. C. Motta 110,00 1,0 RS
957541-3 Roberto C Costa 100,00 1,0 MO

TOTAL 4.220,95 28,5
Legenda de Motivos:
CA – Cancelamento da viagem
FI – Fiscalização
MO – Motorista
PE – Participação Evento
RS – Reunião de Serviço
Florianópolis, 23 de dezembro de 2020.
Leandro Ferrari Lobo
PRESIDENTE

Cod. Mat.: 712604

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TRANSFERÊNCIA:  2020TR001608
PROPONENTE:  GRIMPEIROS – Grupo de Apoio a Gestão de 
Unidades de Conservação, CNPJ  14.030.378/0001-42
CONCEDENTE:  INSTITUTO DO  MEIO  AMBIENTE  DO  ESTADO  
DE  SANTA  CATARINA    -  IMA,  CNPJ:  83.256.545/0001-90
OBJETO: Execução de ações que visem aprimorar a gestão e 
operação do Parque Estadual das Araucárias, nos municípios de 
São Domingos e Galvão, realizando procedimentos relacionadas 
ao planejamento, a coordenação e execução das atividades ine-
rentes ao espaço.
VIGENCIA: 02/01/2021  ATÉ  02/01/2023
VALOR:  R$ 399.999,84.
ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO  11/12/2020
SIGNATÁRIOS:  IMA-  Valdez Rodrigues Venâncio, GRIMPEIROS:  
Sandra Dall Agnol.
Florianópolis, 15 de dezembro de 2020
Valdez Rodrigues Venâncio
Presidente do IMA

Cod. Mat.: 712648

PORTARIA n° 2899/IPREV  DE 24/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 06/07/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IGP 00007206/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, II, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, II, da Lei Complementar nº 412/2008, à MARCIA CARDOSO, 
matrícula n° 0156600851, companheira de RAUL DE MELO FILHO, 
ativo no cargo AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA, falecido 
em 06/07/2020.

PORTARIA n° 2900/IPREV  DE 24/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 24/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005303/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, 
I, da Lei Complementar nº 412/2008, à CLARISDINA DE SOUZA 
LOPES, matrícula n° 0551517351, esposa de MANOEL SATURNO 
LOPES, inativo no cargo AGENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO 
do TRIBUNAL DA JUSTICA DE SANTA CATARINA, falecido em 
24/09/2020

PORTARIA n° 2901/IPREV  DE 24/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 10/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005273/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, I, 
da Lei Complementar nº 412/2008, à WALDIR WEEGE, matrícula 
nº 0026338951, esposo de ARMIDE MARIA WEEGE, inativo no 
cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS da SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCACAO, falecido em 10/10/2020.

PORTARIA n° 2904/IPREV  DE 24/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 30/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004921/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à PAULINA VOLTOLINI 
BORINELLI, matrícula nº 0014199251, esposa de JOAO LUIZ BO-
RINELLI, inativo no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA, falecido 
em 30/09/2020.

PORTARIA n° 2930/IPREV  DE 26/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 07/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004947/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, I, 
da Lei Complementar nº 412/2008, à VANIO PEREIRA GUIMARAES, 
matrícula nº 0095158751, esposo de OLGA MARINHA ESPINDULA 
GUIMARAES, inativo no cargo de Professor da SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 07/10/2020.

PORTARIA n° 2931/IPREV  DE 26/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 12/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004371/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, I, 
da Lei Complementar nº 412/2008, à GREGORIO LOPES, matrícula 
nº 0024996351, esposo de AURORA DA SILVA LOPES, inativo no 
cargo de PROFESSOR REGENTE ENSINO PRIMARIO da SE-
CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 12/09/2020.

PORTARIA n° 2932/IPREV  DE 26/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 15/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005029/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, I, 
da Lei Complementar nº 412/2008, à PAULO GONCALVES DE AN-
DRADE, matrícula nº 0140669851, esposo de MARIA GONCALVES 
DE ANDRADE, inativo no cargo de PROFESSOR da SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 15/10/2020.

PORTARIA n° 2946/IPREV  DE 26/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 17/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005062/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à GENESIO ROMAGNA, 
matrícula nº 0096486751, esposo de ANA ELISA DAMINELLI RO-
MAGNA, inativo no cargo de PROFESSOR da SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 17/10/2020.

PORTARIA n° 2950/IPREV  DE 26/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 18/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004945/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, I, 
da Lei Complementar nº 412/2008, à ORIVALDE JOSE SOCCOL, 
matrícula nº 0042190151, esposo de LOURDES MARIA SOCCOL, 
inativo no cargo de PROFESSOR da SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO, falecido em 18/10/2020.

PORTARIA n° 2951/IPREV  DE 26/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 30/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004854/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 72 e 73, I, 
da Lei Complementar nº 412/2008, à HEIDI APARECIDA SCHIEFER 
CUSTODIO RUIZ, matrícula n° 0148695051, esposa de ANTONIO 
CARLOS RUIZ, inativo no cargo Professor da SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 30/09/2020.

PORTARIA n° 2952/IPREV  DE 26/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 03/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004678/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, I, 
da Lei Complementar nº 412/2008, à CARLOS AYRES VALERIO, 
matrícula nº 0018316451, esposo de ANNA GROSSL VALERIO, 
inativo no cargo de ANALISTA TECNICO ADMINISTRATIVO I da 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 03/10/2020.
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PORTARIA n° 2978/IPREV  DE 27/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 23/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003783/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 à 
MARIA MARLENE AMORIM, matrícula nº 0018033551, companheira 
de JOSE CARLOS CANCELIER, inativo no cargo de Professor da 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 23/06/2020.

PORTARIA n° 2979/IPREV  DE 29/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 25/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005023/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à AUREA FRAGA MAR-
TINS, matrícula nº 0023797351, esposa de JOSE OSNI MARTINS, 
inativo no cargo de Professor da SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, falecido em 25/10/2020.

PORTARIA n° 2980/IPREV  DE 29/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 09/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005070/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à NICETO TELMA, ma-
trícula nº 0026503951, esposo de LUCIA TELMA, inativo no cargo 
de Professor da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 
falecido em 09/10/2020.

PORTARIA n° 2981/IPREV  DE 29/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 30/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005361/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 
à MARIA ROMILDA TRINDADE DOS SANTOS JACOB, matrícu-
la nº 0130375951, esposa de WALDEMAR ALFREDO JACOB, 
inativo no cargo de Professor da SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, falecido em 30/10/2020.

PORTARIA n° 2982/IPREV  DE 29/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 17/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004961/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à AGUSTINHO DARCY 
DA ROSA, matrícula nº 0139273551, esposo de NELI TEREZINHA 
CERON DA ROSA, inativo no cargo de Professor da SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 17/10/2020.

PORTARIA n° 2983/IPREV  DE 29/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 22/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005024/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 
à JANETE DE SOUZA TEIXEIRA, matrícula nº 0141608151, 
esposa de DOMINGOS ANTONIO TEIXEIRA, inativo no cargo de 
AGENTE DE SERVICOS GERAIS da SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO, falecido em 22/09/2020.

PORTARIA n° 2984/IPREV  DE 30/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 30/08/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005074/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à JORGE DE SOUZA, 
matrícula nº 0141709651, esposo de CARMEN DA SILVA SOUZA, 
inativo no cargo de Agente de Serviços Gerais da SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 30/08/2020.

PORTARIA n° 2985/IPREV  DE 30/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 29/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005288/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, 
I, da Lei Complementar nº 412/2008, à PAULO JOSE DA SILVA, 
matrícula nº 0143824751, esposo de MARISTELA TEIXEIRA MA-
DALENA DA SILVA, inativo no cargo de Professor da SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 29/10/2020.

PORTARIA n° 2986/IPREV  DE 30/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 27/04/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003748/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, 
I, da Lei Complementar nº 412/2008, à JOAO MARIA DE SOUZA 
SIMAO, matrícula nº 0152466651, esposo de ZENILDA DE MA-
RAFIGO SIMAO, inativo no cargo de Professor da SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 27/04/2020.

PORTARIA n° 2987/IPREV  DE 30/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 18/07/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004781/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, II, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, II, da Lei Complementar nº 412/2008, à NELSON TEIXEIRA 
DE MORAIS, matrícula n° 0345922551, esposo de JUCELIA DE 
OLIVEIRA SOUZA, ativo no cargo Professor da SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 18/07/2020.

PORTARIA n° 3004/IPREV  DE 30/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 08/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005115/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, 
I, da Lei Complementar nº 412/2008, à IVANIR CIVIDINI SCHUH, 
matrícula nº 0016914551, esposa de WALTER SCHUH, inativo no 
cargo de Professor da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 
falecido em 08/10/2020.

PORTARIA n° 3005/IPREV  DE 30/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 01/11/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005010/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 e 
AUTOS DO PROCESSO nº 030279357.2019.8.24.0023 à DANIEL 
LUCIANO PEREIRA, matrícula nº 0018766651, sobrinho maior 
inválido de FRANCISCA PEREIRA WENDHAUSEN, inativo no 
cargo de ORIENTADOR EDUCACIONAL da SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido em 31/10/2016

PORTARIA n° 3006/IPREV  DE 30/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 05/08/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003670/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 72 e 73, I, 
da Lei Complementar nº 412/2008, à LUCIA MARGARIDA SILVEIRA, 
matrícula n° 0550876251, esposa de JAIME DA SILVEIRA, inativo 
no cargo AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR do TRIBUNAL DA 
JUSTICA DE SANTA CATARINA, falecido em 05/08/2020.

PORTARIA n° 3015/IPREV  DE 01/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 30/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005366/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, II, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, II, da Lei Complementar nº 412/2008 
e 77, inciso VI, alínea b, item 4 da LC 412/2008 com redação dada 
pela LC 689/2017, à MARIA ROSANE DO NASCIMENTO VAR-
GAS, matrícula n° 0401228351, esposa de RICARDO VALERIO 
ORIANO, ativo no cargo de Auxiliar Legislativo da ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, falecido em 30/10/2020.

PORTARIA n° 3016/IPREV  DE 01/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 26/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005107/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 
à MARGARETH DE FREITAS SILVA, matrícula nº 0403145851, 
Esposa de LAEDIO SILVA, inativo no cargo de ANALISTA LEGIS-
LATIVO III da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, falecido em 26/09/2020.
PORTARIA n° 3017/IPREV  DE 01/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 02/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004960/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 
à BRAULIA DA SILVEIRA FALCONI, matrícula nº 0013904151, 
Esposa de JORGE JOSE FALCONI, inativo no cargo de Técnico 
do MP do MINISTÉRIO PUBLICO DE SANTA CATARINA, falecido 
em 02/10/2020.

PORTARIA n° 3018/IPREV  DE 01/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 19/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005033/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, 
I, da Lei Complementar nº 412/2008, à LIZIA SALETE BECKER, 
matrícula nº 0117869551, esposa de ARISTIDES BECKER NETO, 
inativo no cargo de ESCRIVÃO DE POLICIA CIVIL da SECRETARIA 
DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLIÇA, falecido em 19/10/2020.

PORTARIA n° 3019/IPREV  DE 01/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 31/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005138/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, II, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, II, da Lei Complementar nº 412/2008 
e 77, inciso VI, alínea b, item 4 da LC 412/2008 com redação 
dada pela LC 689/2017, à GILCE DA SILVA LUY, matrícula n° 
0140035551, Exesposa de JOSE ANTONIO PEIXOTO, ativo no 
cargo de DELEGADO DE POLICIA DE ENTRANCIA ESPECIAL 
da POLICIA CIVIL, falecido em 31/10/2020.

PORTARIA n° 3020/IPREV  DE 01/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 14/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004910/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 
à CLEUSE ALCIMARA PICCOLI FORNEROLI, matrícula nº 
0161430451, Esposa de EDSON REBELO FORNEROLI, inativo 
no cargo de DELEGADO DE POLICIA DE ENTRANCIA FINAL da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA, falecido 
em 14/10/2020.

PORTARIA n° 3021/IPREV  DE 01/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 20/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005251/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 
à LUCI SANDRINI GHIZONI, matrícula nº 0105384151, Esposa de 
NEREU CELESTE GHIZONI, inativo no cargo de PROCURADOR 
ADMINISTRATIVO da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 
falecido em 20/10/2020.

PORTARIA n° 3022/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 16/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005027/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, II, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, II, da Lei Complementar nº 412/2008 
à BENICIO BARRAMACHER STEIL, matrícula n° 0379627252, filho 
de LEONARDO STEIL, ativo no cargo de AGENTE PENITENCIA-
RIO da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E CIDADANIA, 
falecido em 16/09/2020.
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PORTARIA n° 3023/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 16/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005028/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, II, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, II, da Lei Complementar nº 412/2008 
à PIETRO BARRAMACHER STEIL, matrícula n° 0379627253, filho 
de LEONARDO STEIL, ativo no cargo de AGENTE PENITENCIA-
RIO da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E CIDADANIA, 
falecido em 16/09/2020.

PORTARIA n° 3024/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 16/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004445/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, II, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, II, da Lei Complementar nº 412/2008 
e 77, inciso VI, alínea b, item 4 da LC 412/2008 com redação dada 
pela LC 689/2017 à GABRIELA AURICH BARRAMACHER STEIL, 
matrícula n° 0379627251, Esposa de LEONARDO STEIL, ativo no 
cargo de AGENTE PENITENCIARIO da SECRETARIA DE ESTADO 
DA JUSTICA E CIDADANIA, falecido em 16/09/2020.

PORTARIA n° 3025/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 02/07/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004916/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 
à LOURDES BECKER SCHLINDWEIN, matrícula nº 0128627751, 
Esposa de ESTEVAM ALFONSO ARCHELAUS SCHLINDWEIN, 
inativo no cargo de TECNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
da SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DA PESCA E 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL, falecido em 02/07/2020.

PORTARIA n° 3026/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 13/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005232/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à ORLANDO DE SOUZA 
GUIMARAES, matrícula nº 0031543551, esposo de DILMA MONTEI-
RO GUIMARAES, inativo no cargo de TECNICO EM CONTROLE 
INTERNO da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, falecido 
em 13/10/2020.

PORTARIA n° 3027/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 16/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005097/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à IDETE TOMASSONI 
DANIELLI, matrícula nº 0142676151, esposa de ANELSI CEZAR 
DANIELLI, inativo no cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual 
III da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, falecido em 
16/09/2020.

PORTARIA n° 3028/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 04/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005124/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 à 
ALMIRIA PAGNAN ZACCARON, matrícula nº 0554986851, Esposa 
de JOAO RAFAEL ZACCARON, inativo no cargo de SERVENTUÁRIO 
DA JUSTIÇA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, 
falecido em 04/10/2020.

PORTARIA n° 3029/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 11/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004622/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, 

I, da Lei Complementar nº 412/2008, à NILCEA VIEIRA VIANA DE 
JESUS, matrícula nº 0242892051, esposa de MANOEL RODRIGUES 
DE JESUS, inativo no cargo de AGENTE DE MANUTENÇÃO da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, falecido em 11/09/2020.

PORTARIA n° 3030/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 03/08/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004918/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à ZANIR ROGERIA DE 
SOUZA, matrícula nº 0247203151, esposa de WALMOR BATISTA 
DE SOUZA, inativo no cargo de ARTIFICE II da SECRETARIA 
DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, falecido 
em 03/08/2020.

PORTARIA n° 3031/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 23/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004962/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 73, I, 
da Lei Complementar nº 412/2008, à MARIA MELO STAIMBACH, 
matrícula nº 0135469851, esposa de ONILDO STAIMBACH, inativo 
no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS da SECRETARIA 
DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA, falecido em 23/09/2020.

PORTARIA n° 3032/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 29/03/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003822/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à NILZA DOS SANTOS 
MACHADO, matrícula nº 0550250052, exesposa de OTO LUIZ DE 
OLIVEIRA, inativo no cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA do TRIBU-
NAL DA JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, falecido em 29/03/2020.

PORTARIA n° 3033/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 01/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004592/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 72 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 
e 77, inciso VI, alínea b, item 5 da LC 412/2008 com redação dada 
pela LC 689/2017, à VINICIUS BECKER GOMES, matrícula n° 
0355273051, filho de JOSE MURIALDO GOMES, inativo no cargo 
de TECNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS do INSTITUTO 
DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido 
em 01/10/2020.

PORTARIA n° 3034/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 01/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004582/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 72 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 
e 77, inciso VI, alínea b, item 5 da LC 412/2008 com redação dada 
pela LC 689/2017, à IOLANDA DA SILVA BECKER, matrícula n° 
0355273052, companheira de JOSE MURIALDO GOMES, inativo 
no cargo de TECNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS da 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
falecido em 01/10/2020.

PORTARIA n° 3035/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 28/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004763/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 72 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à ANA ESTER GONCAL-
VES DA SILVA, matrícula n° 0148729951, esposa de DALMIR DA 
SILVA, inativo no cargo Professor da SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO, falecido em 28/09/2020.

PORTARIA n° 3037/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 19/08/2020, 

tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004882/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019, c/c os arts. 72 e 
73, I, da Lei Complementar nº 412/2008, à JAIME FRANCENER, 
matrícula n° 0177882051, esposo de MARTA IONE FONSECA 
FERREIRA FRANCENER, inativo no cargo SUPERVISOR ES-
COLAR da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, falecido 
em 19/08/2020.

PORTARIA n° 3039/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 21/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004424/2020 e 
de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c os arts. 71 e 73, I, da Lei Complementar nº 412/2008 à 
MARIA DE LOURDES AMARAL, matrícula nº 0550962951, Esposa 
de MIGUEL BRAZILICIO AMARAL, inativo no cargo de Agente 
Operacional de Serviços Diversos do TRIBUNAL DA JUSTIÇA DE 
SANTA CATARINA, falecido em 21/09/2020.

PORTARIA n° 3045/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 10/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004944/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n. 13.954/2019 de 17/12/2019 e a 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 
de 24/09/2020 à THEODORO DELF DOS SANTOS, matricula n° 
0928986051, filho de SIDNEI DOS SANTOS ativo no posto de 
CABO do POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, falecido(a) 
em 10/10/2020.

PORTARIA n° 3046/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 18/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005256/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988 e art. 24 da EC n. 103/2019, Lei Federal n. 
13.954/2019 de 17/12/2019 e a Instruções Normativas n. 05 de 
15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 da Secretaria de Previdência c/c 
com o Decreto Estadual n. 862 de 24/09/2020 à MARIA VIEIRA DA 
SILVA, matricula n° 0901697051, esposa de FELICIANO DA SILVA 
colocado na reserva no posto de Soldado da POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido(a) em 18/10/2020.

PORTARIA n° 3047/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 14/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo PMSC 00056199/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988 , Lei Federal n. 13.954/2019 de 17/12/2019 e a 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 de 
24/09/2020 à MARIA JULIA DE CARVALHO MALAQUIAS, matricula 
n° 0902838251, esposa de DILSO FRANCISCO MALAQUIAS 
colocado na reserva no posto de Cabo da POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido(a) em 14/10/2020.

PORTARIA n° 3048/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 16/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005054/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988 , Lei Federal n. 13.954/2019 de 17/12/2019 e a 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 de 
24/09/2020 à AGRACIR JANDIRA BINDER CHAICOSKI, matricula 
n° 0904933951, esposa de JOAO MERY CHAICOSKI colocado na 
reserva no posto de 3º Sargento da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA, falecido(a) em 16/10/2020.

PORTARIA n° 3049/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RESOLVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 16/07/2020, tendo 
em vista o que consta no Processo IPREV 00003488/2020 e de 
conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição Federal 
de 1988 e art. 24 da EC n. 103/2019, Lei Federal n. 13.954/2019 
de 17/12/2019 e a Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 
06 de 24/01/2020 da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto 
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Estadual n. 862 de 24/09/2020 à SUELI MARIA FREITAS, matrí-
cula nº 0905617352, excompanheira de NELSON NERI EMERIM 
colocado na reserva no posto de 3º Sargento da POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido(a) em 16/07/2020.

PORTARIA n° 3050/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 01/09/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004941/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988 , Lei Federal n. 13.954/2019 de 17/12/2019 e a 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 
de 24/09/2020 à FRANCIELI GONCALVES INACIO, matricula n° 
0909432653, filha de LUIZ VALDIR INACIO colocado na reserva 
no posto de Cabo da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, falecido(a) em 19/05/2018.

PORTARIA n° 3051/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 29/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002879/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988 , Lei Federal n. 13.954/2019 de 17/12/2019 e a 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 
de 24/09/2020 à ALIENE TEREZINHA GUESSER DE MORAIS, 
matricula n° 0911208152, companheira de JORGE LUIZ CESAR 
DE MORAIS colocado na reserva no posto de Soldado 2ª Classe 
da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, fale-
cido(a) em 29/06/2020.

PORTARIA n° 3052/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 05/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004758/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988 , Lei Federal n. 13.954/2019 de 17/12/2019 e a 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 de 
24/09/2020 à JULIANE CRISTINA GILLI NOGUEIRA, matricula n° 
0918566651, esposa de NELSON FRANCISCO NOGUEIRA JUNIOR 
colocado na reserva no posto de 3º Sargento da POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido(a) em 05/10/2020.

PORTARIA n° 3053/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 05/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004760/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988 , Lei Federal n. 13.954/2019 de 17/12/2019 e a 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 de 
24/09/2020 à MARIA LUIZA NOGUEIRA, matricula n° 0918566652, 
filha de NELSON FRANCISCO NOGUEIRA JUNIOR colocado na 
reserva no posto de 3º Sargento da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA, falecido(a) em 05/10/2020.

PORTARIA n° 3054/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 05/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004761/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988 , Lei Federal n. 13.954/2019 de 17/12/2019 e a 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 
de 24/09/2020 à LUIZ FERNANDO GILLI NOGUEIRA, matricula n° 
0918566653, filho de NELSON FRANCISCO NOGUEIRA JUNIOR 
colocado na reserva no posto de 3º Sargento da POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido(a) em 05/10/2020.

PORTARIA n° 3055/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 13/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00004956/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988 , Lei Federal n. 13.954/2019 de 17/12/2019 e a 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 de 
24/09/2020 à ADRIANA TERESINHA BRAZ FIGUEIREDO, matri-
cula n° 0920655851, esposa de MARCO AURELIO FIGUEIREDO 
colocado na reserva no posto de 1º Sargento da POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido(a) em 13/10/2020.

PORTARIA n° 3056/IPREV  DE 02/12/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 28/10/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00005153/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988 , Lei Federal n. 13.954/2019 de 17/12/2019 e a 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 de 
24/09/2020 à SIANE BOLGENHAGEN, matricula n° 0922318551, 
esposa de FRANCISCO DE PAULA MACHADO colocado na reserva 
no posto de Tenente Coronel da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA, falecido(a) em 28/10/2020.

PORTARIA n° 2807/IPREV  DE 16/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 01/07/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002718/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 de 
24/09/2020, à CLEIDE LUIZA DA ROCHA matricula n° 0907.203954, 
Filho (a) menor até 21 anos de CELIO LUIZ DA ROCHA, Colocado 
na reserva no posto de CABO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, falecido (a) em 03/01/2020.

PORTARIA n° 2809/IPREV  DE 16/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 01/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002466/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 
de 24/09/2020, à MARIA DE LOURDES LUZ DA SILVA matricula 
n°0908365051, ESPOSA de VALMIR DA SILVA Colocado na reserva 
no posto de CABO da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, falecido (a) em 01/06/2020

PORTARIA n° 2811/IPREV  DE 16/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 01/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002478/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 de 
24/09/2020, à MARIA BERNARDETE DA SILVA GALDINO matri-
cula n° 0913.182551, ESPOSA de AMAURI GALDINO, Colocado 
na reserva no posto de 3º SARGENTO da POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido (a) em 01/06/2020.

PORTARIA n° 2812/IPREV  DE 16/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 05/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002515/2020 
8, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as Instruções Nor-
mativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 da Secretaria 
de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 de 24/09/2020, à 
SUELEM LEMOS DOS ANJOS, matricula n° 0907040051, ESPOSA 
de EDIL PEREIRA DOS PASSOS Colocado na reserva no posto 
de 3º SARGENTO da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, falecido (a) em 05/06/2020.

PORTARIA n° 2813/IPREV  DE 16/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 04/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002628/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 
de 24/09/2020, à MARIA APARECIDA JOSE ABEL, matricula n° 
0915580551, ESPOSA de JOAO LUIZ ABEL Colocado na reserva 
no posto de CABO da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, falecido (a) em 04/06/2020.

PORTARIA n° 2814/IPREV  DE 16/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 10/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002669/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 

Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 
de 24/09/2020, à ROSALETE ARIOTTI, matricula n° 0914818351, 
Esposa de CIRINEU ALVES DE OLIVEIRA, Colocado na reserva 
no posto de SUBTENENTE do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido (a) em 10/06/2020.

PORTARIA n° 2817/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RESOLVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 01/07/2020, tendo 
em vista o que consta no Processo IPREV 00002716/2020 e de 
conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição Federal 
de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as Instruções 
Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 da Secretaria 
de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 de 24/09/2020, 
à LUANA CRISTINA DA ROCHA matricula n° 0907.203953, Filho 
(a) menor até 21 anos de CELIO LUIZ DA ROCHA, Colocado na 
reserva no posto de CABO da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, falecido (a) em 03/01/2020.

PORTARIA n° 2818/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 08/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002737/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 
de 24/09/2020, à ROSILENE VELHO PEREIRA LEONEL matricula 
n° 0905622051, ESPOSA de WALDIR JOAO LEONEL Colocado 
na reserva no posto de 3º SARGENTO da POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido (a) em 08/06/2020.

PORTARIA n° 2819/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RESOLVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 08/06/2020, tendo 
em vista o que consta no Processo IPREV 00002738/2020 e de 
conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição Federal 
de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as Instruções 
Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 da Secretaria 
de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 de 24/09/2020, 
à RAIANI ROSILENE LEONEL matricula n° 0905622052, FILHO 
(A) MENOR ATÉ 21 ANOS de WALDIR JOAO LEONEL Colocado 
na reserva no posto de 3º SARGENTO da POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido (a) em 08/06/2020.

PORTARIA n° 2820/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RESOLVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 08/06/2020, tendo 
em vista o que consta no Processo IPREV 00002740/2020 e de 
conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição Federal 
de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as Instruções 
Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 da Secretaria 
de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 de 24/09/2020, 
à SOFIA DEYSE LEONEL, matricula n° 0905622053,FILHO (A) 
MENOR ATÉ 21 ANOS de WALDIR JOAO LEONEL Colocado na 
reserva no posto de 3º SARGENTO da POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido (a) em 08/06/2020.

PORTARIA n° 2821/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 08/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002741/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 de 
24/09/2020, à LUCIA DEYSE LEONEL matricula n° 0905622054, 
FILHO (A) MENOR ATÉ 21 ANOS de WALDIR JOAO LEONEL Co-
locado na reserva no posto de 3º SARGENTO da POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido (a) em 08/06/2020.

PORTARIA n° 2822/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RESOLVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 03/06/2020, tendo 
em vista o que consta no Processo IPREV 00002773/2020 e de 
conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição Federal 
de 1988, art. 24 da EC n.103/2019, Lei Federal n. 13.954/2019 de 
17/12/2019 e as Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n. 
06 de 24/01/2020 da Secretaria de Previdência c/c como Decreto 
Estadual n. 862 de 24/09/2020, à MARLI MACHADO PEREIRA, 
matricula n° 0905929651, ESPOSA de JOSE ADAIR CESAR PEREI-
RA, Colocado na reserva no posto de CABO da POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DESANTA CATARINA, falecido (a) em 03/06/2020.
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PORTARIA n° 2823/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 26/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002816/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 
de 24/09/2020, à ELAINE LIPINSKI FERREIRA, Matricula n° 
0925484651, ESPOSA de SANTANA APARECIDO FERREIRA, 
ATIVO no posto de 1º SARGENTO da POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido(a) em 26/06/2020.

PORTARIA n° 2824/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 26/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002817/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 
de 24/09/2020, à IGOR LIPINSKI FERREIRA, Matricula n° 
0925484653, FILHO (A) MENOR ATÉ 21 ANOS de SANTANA 
APARECIDO FERREIRA, ATIVO no posto de 1º SARGENTO da 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido 
(a) em 26/06/2020

PORTARIA n° 2825/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 26/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00002818/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 
de 24/09/2020, à JOAO PEDRO LIPINSKI FERREIRA, Matricula 
n° 0925484652, FILHO (A) MENOR ATÉ 21 ANOS de SANTANA 
APARECIDO FERREIRA, ATIVO no posto de 1º SARGENTO da 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido 
(a) em 26/06/2020.

PORTARIA n° 2826/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 15/07/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003146/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constitui-
ção Federal de 1988, art. 24 da EC n.103/2019 Lei Federal n. 
13.954/2019 de 17/12/2019 e as Instruções Normativas n. 05 de 
15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 da Secretaria de Previdência 
c/c como Decreto Estadual n. 862 de 24/09/2020, à SILVANA DA 
ROSA FERNANDES, Matricula n° 0913486751, ESPOSA de LUIZ 
JOSE FERNANDES, Colocado na Reserva no posto de CABO da 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido 
(a) em 15/07/2020.

PORTARIA n° 2827/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 21/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003004/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constitui-
ção Federal de 1988, art. 24 da EC n.103/2019, Lei Federal n. 
13.954/2019 de 17/12/2019 e as Instruções Normativas n. 05 de 
15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 da Secretaria de Previdência 
c/c como Decreto Estadual n. 862 de 24/09/2020, à TEREZINHA 
VILDA ELIAS DE SOUZA, Matricula n° 0906999251, ESPOSA de 
JOAO DE SOUZA colocado na reserva no posto de SUBTENEN-
TE da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
falecido (a) em 21/06/2020.

PORTARIA n° 2828/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 07/07/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003120/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constitui-
ção Federal de 1988, art. 24 da EC n.103/2019, Lei Federal n. 
13.954/2019 de 17/12/2019 e as Instruções Normativas n. 05 de 
15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 da Secretaria de Previdência 
c/c como Decreto Estadual n. 862 de 24/09/2020, à EUNICE DE 
MATOS PONTES, Matricula n° 0907358251, ESPOSA de WILMAR 
LUIZ PONTES colocado na reserva no posto de SUBTENENTE da 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido 
(a) em 07/07/2020.

PORTARIA n° 2829/IPREV  DE 17/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 03/06/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003244/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constitui-
ção Federal de 1988, art. 24 da EC n.103/2019, Lei Federal n. 
13.954/2019 de 17/12/2019 e as Instruções Normativas n. 05 de 
15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 da Secretaria de Previdência c/c 
como Decreto Estadual n. 862 de 24/09/2020, à IRACI FERREIRA 
FOGAÇA, Matricula n° 0905075251, ESPOSA de JOAO FOGACA, 
Colocado na Reserva no posto de CABO da POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido (a) em 03/06/2020.

PORTARIA n° 2838/IPREV  DE 18/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 13/07/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003389/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 de 
24/09/2020, à RICARDO MIRANDA DE BITENCOURT, Matricula 
n° 0927010851, FILHO MENOR ATÉ 21 ANOS de REGIANE 
TEREZINHA MIRANDA, ATIVO no posto de 3º SARGENTO da 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido 
(a) em 13/07/2020.

PORTARIA n° 2839/IPREV  DE 18/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 13/07/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003412/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 de 
24/09/2020, à EMANUEL MIRANDA DE BITENCOURT, Matricula 
n° 0927010852, FILHO MENOR ATÉ 21 ANOS de REGIANE 
TEREZINHA MIRANDA, ATIVO no posto de 3º SARGENTO da 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido 
(a) em 13/07/2020.

PORTARIA n° 2840/IPREV  DE 18/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 17/07/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003414/2020 
com os termos do art. 42 § 2 da Constituição Federal de 1988, 
Lei Federal n.13.954/2019 de 17/12/2019 e as Instruções Norma-
tivas n. 05 de 15/01/2020 e n.06 de 24/01/2020 da Secretaria de 
Previdência c/c com o Decreto Estadual n.862 de 24/09/2020, à 
SANDRA REGINA MARTINS PORFIRIO, Matricula n° 0900165451, 
ESPOSA de GILBERTO ALVES PORFIRIO, Colocado na Reserva 
no posto de CABO da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, falecido (a) em 17/07/2020.

PORTARIA n° 2841/IPREV  DE 18/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 22/07/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo IPREV 00003419/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constitui-
ção Federal de 1988, art. 24 da EC n.103/2019, Lei Federal n. 
13.954/2019 de 17/12/2019 e as Instruções Normativas n. 05 de 
15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 da Secretaria de Previdência 
c/c como Decreto Estadual n. 862 de 24/09/2020, à MARIA 
FAGUNDES CAETANO, Matricula n° 0909012651, ESPOSA de 
NILTON CAETANO Colocado na reserva no posto de CABO da 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, falecido 
(a) em 22/07/2020.

PORTARIA n° 2842/IPREV  DE 18/11/2020
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, RE-
SOLVE conceder Pensão Previdenciária, a contar de 20/07/2020, 
tendo em vista o que consta no Processo PMSC 00041048/2020 
e de conformidade com os termos do art. 42 § 2 da Constituição 
Federal de 1988, Lei Federal n. 13.954/2019 de 17/12/2019 e as 
Instruções Normativas n. 05 de15/01/2020 e n. 06 de 24/01/2020 
da Secretaria de Previdência c/c com o Decreto Estadual n. 862 
de 24/09/2020, à FIORINDA CASSOLI MACIEL, Matricula n° 
0904073051, ESPOSA de FELISBERTO MACIEL colocado na 
reserva no posto de CABO da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA, falecido (a) em 20/07/2020.

Cod. Mat.: 712711

PORTARIA Nº 3162 - 17/12/2020
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR REDUÇÃO 
DE IDADE, COM PROVENTOS INTEGRAIS, nos termos do art. 3º, 
incisos I, II e III e parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47, 
de 05/07/2005,  publicada no DOU de 06/07/2005, combinado com 
o art. 67 da LC nº 412/08, com paridade remuneratória, conforme 
art. 72 da referida Lei Complementar, de acordo com o processo 
SCC 14545/2020 a RUBENS SILVEIRA DE LACERDA, matrícula 
0116634-4-01, no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, 
nível 03, referência F, do Grupo Ocupacional ANA - Atividades 
de Nível Auxiliar, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, 
lotado no Gabinete do Subchefe da Casa Civil, município de 
Florianópolis - CC.

MARCELO PANOSSO MENDONÇA
Presidente do IPREV

JOSÉ RICARDO HERTER
Diretor de Previdência, em exercício

PORTARIA Nº 3194 - 21/12/2020
RETIFICAR, a Portaria nº 2793, de 12/11/2020, publicada no DOE 
21.397, de 18/11/2020, que retificou, conforme processo ADR24 
6207/2020, a Portaria nº 2718, de 03/11/2020, que concedeu 
aposentadoria à MARIA ERMINIA SCHNEIDER DEGENHARDT, 
matrícula 0195902-6-04, lotada na SED, no tocante ao Nível/
Referência do cargo, que deverá ser: “Nível IV, Referência E”, 
permanecendo inalterados os proventos.

MARCELO PANOSSO MENDONÇA
Presidente do IPREV

JOSÉ RICARDO HERTER
Diretor de Previdência, em exercício

Cod. Mat.: 712770

PORTARIA Nº 60, de 17 de dezembro de 2020.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA, 
no uso de suas
atribuições e em conformidade com o que estabelece a legislação 
vigente, especificamente o art. 8º da Lei estadual n. 17.449, de 
10 de janeiro de 2018, RESOLVE: Art. 1º - Constituir Comissão 
Organizadora Eleitoral (COe), formada por representantes da 
Fundação Catarinense de Cultura e do Conselho Estadual de 
Cultura, para coordenar o processo eletivo para 10 (dez) membros 
titulares, com igual número de suplentes, do Conselho Estadual 
de Cultura, oriundos da sociedade civil para o período de 2021 
a 2023, em cumprimento ao previsto na Lei nº 17.449, de 10 
de janeiro de 2018. Art.2º – A Comissão Organizadora Eleitoral 
(COE) será composta pelos integrantes titulares e suplentes a 
seguir designados:
I. – 03 (três) representantes da Fundação Catarinense de Cultura:
Titulares: Rodrigo Rosa (matrícula (matrícula 0660728403), a 
desempenhar a função de coordenador, Edina de Marco (ma-
trícula n. 0330663103) e Emanuel de Souza Pereira (matrícula 
0394902802)
Suplentes: Fábio Andreas Richter (matrícula 0950701901), Ana 
Paula Weschenfelder (matrícula 0958323801) e Cleonisse Inês 
Schmitt (matrícula 0700136-3-01).
I. – 02 (dois) representantes do CEC:
Titulares: Dolores Carolina Tomaselli (CPF 522138389-68) e Layla 
Cristina de Campos (CPF 736.619.619-34)
Suplentes: Thiago Guimarães Costa (CPF 050.360.189-66) e 
Maxwell Sandeer Flor (CPF 999.430.779-72)
Art. 3º - Esta Comissão Organizadora Eleitoral estará vigente até 
o fim do processo eletivo para 10 (dez) membros titulares, com 
igual número de suplentes, do Conselho Estadual de Cultura, 
oriundos da sociedade civil para o período de 2021 a 2023.
Art. 6º – Cada membro titular da COE poderá ser substituído 
temporária ou permanentemente por outro indicado formalmente 
pelas suas instâncias representativas.
Alexandro Henrique Martins
Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, em exercício

Cod. Mat.: 712693

PÁGINA 72 DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.426 29.12.2020 (TERÇA-FEIRA)

Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço 
eletrônico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço 
eletrônico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.



BESCOR – em liquidação.EXTRATO ATA DE AGE1 - Data, 
hora, local de realização: 26/10/2020, às 15:00 horas, de forma 
digital, nos termos do art. 121, § 2º da Lei Federal n. 6.404/76 
(com redação dada pela MP 931/2020). 2 - Composição da mesa: 
Marcello José Garcia Costa Filho (Representante do acionista 
CODESC), Jefferson Mário Santana (advogado da companhia), 
Clésio Vargas Mendes (Presidente do Conselho Fiscal), Rodrigo 
Mateus Mocelin (Liquidante) e Rogério Lino Silveira (representante 
da contabilidade).3 - Assuntos tratados: 3.1. Remuneração do 
Liquidante e Conselho Fiscal;3.2. Outros assuntos de interesse 
da Companhia – Foi informado que com a liquidação da CO-
DESC, as ações da BESCOR pertencentes à CODESC, foram 
transferidas para o Estado de Santa Catarina.4 - Registro da ata 
na JUCESC: sob o n° 20202344037, 18/12/2020.Ada Precila 
Hoffmann – Secretária

Cod. Mat.: 712775

PORTARIA CEASASC 41/2020
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA – CEASA/SC, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. – CEASA/SC, CENTRAIS 
DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. 
– CEASA/SC, por intermédio de sua Diretoria Executiva, nos 
termos do art. 49, IV, do Estatuto Social e Art. 10, i, do Regimento 
Interno, RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR o Empregado Público, Sr.º 
MATHEUS CRISTIANO, cargo Técnico Agrícola, para ocupar a 
função gratificada de Gerente de Abastecimento da CEASA/SC, 
unidade de São José. Art. 2º - Os efeitos desta portaria iniciam 
em 01 de dezembro de 2020. Dê-se ciência e cumpra-se. São 
José/SC, 19 de novembro de 2020. José Ângelo Di Foggi, Diretor 
Presidente da CEASA/SC.

Cod. Mat.: 712561

PORTARIA CEASASC 40/2020
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA – CEASA/SC, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. – CEASA/SC, por 
intermédio de sua Diretoria Executiva, nos termos do art. 49, IV, 
do Estatuto Social e Art. 10, i, do Regimento Interno, RESOLVE: 
Art. 1º - TONAR SEM EFEITO, a partir de 30 de novembro de 
2020, a portaria n.º 029/2020 que nomeou o Sr. THIAGO NU-
NES TEIXEIRA, empregado público da CEASA, para ocupar a 
função gratificada de Gerente de Abastecimento da CEASA/SC, 
unidade de São José. Dê-se ciência e cumpra-se. São José/
SC, 19 de novembro de 2020. José Ângelo Di Foggi, Diretor 
Presidente da CEASA/SC.

Cod. Mat.: 712562

COMUNICADO CEASASC
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CA-
TARINA – CEASA/SC, por intermédio de sua Diretoria Executiva, 
comunica que encontra-se disponível na íntegra para consulta, 
através do link https://www.ceasa.sc.gov.br/index.php/institucio-
nal/estatuto-social, o Estatuto Social desta CEASA atualizado 
e registrado na JUCESC. São José/SC, 28 de dezembro de 
2020. José Ângelo Di Foggi, Diretor Presidente da CEASA/SC.

Cod. Mat.: 712559

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
CHAMADA PÚBLICA PEE CELESC Nº 001/2020 - A Celesc 
Distribuição S.A. comunica a todos os interessados que publicou 
a Chamada Pública nº 001/2020 para seleção de projetos de 
eficiência energética. O edital completo com todas as regras 
encontra-se disponível em: http://site.celesc.com.br/peecelesc/
index.php/chamadas-publicas clicando em “Chamada Pública 
PEE Celesc nº 001/2020”. O prazo para envio das propostas 
é 16/04/2021.

Cod. Mat.: 712723

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS nº 00339/19 
- TA – 02 ORIGEM: lei 8.666/93 CEDENTE:  Epagri - Rio do Sul 
(GR) - Mirim Doce (EM) CESSIONÁRIA: Municipio de Mirim 
Doce  CNPJ/CPF: 95.952.248/0001-69 OBJETO: Cessão de Uso  
VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2022VALOR GLOBAL: R$ 0,00  
ITEM ORCAMENTÁRIO: MODALIDADE LICITAÇÃO: 08 - Não 
Aplicável ASSINADO EM: 21/12/2020, por Sergio Luiz Paisan, 
Repres. Legal, Edilene Steinwandter, Repres. Legal Epagri.

Cod. Mat.: 712776

EXTRATO DE  ADITIVO nº 00572/19 - TA – 02 ORIGEM: lei 8.666/93 
CONTRATANTE:  Epagri - Rio do Sul (GR) - Ituporanga (EM) CON-
TRATADA: Municipio de Ituporanga CNPJ/CPF: 83.102.640/0001-30 
OBJETO: Cessão de Uso  VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2022 
VALOR GLOBAL: R$ 0,00 ITEM ORCAMENTÁRIO:  MODALIDADE 
LICITAÇÃO: 08 - Não Aplicável ASSINADO EM: 22/12/2020, por 
Osni Francisco de Fragas, Repres. Legal, Edilene Steinwandter, 
Repres. Legal Epagri. - Deferido GGG/CIG nº

Cod. Mat.: 712784

Dispensa de Licitação n° 0049/2020
A SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A, em conformidade com 
artigo 29, inciso II Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho 2016, c/c 
o artigo 115, inciso II do Regulamento de Licitações e Contratos da 
SCPAR PSFS, torna público a contratação de empresa especiali-
zada para aquisição de polias de uso industrial, novas, sem uso, 
para a substituição das polias desgastadas utilizadas nos motores 
elétricos dos elevadores de carga da SCPAR Porto de São Fran-
cisco do Sul S/A, destinado à movimentação de grãos no Terminal 
Graneleiro. Contratada: SCPOLIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
POLIAS LTDA Valor:   R$ 18.991,00. São Francisco do Sul – SC, 
17 de Dezembro de 2020. Fabiano Ramalho - Diretor Presidente 
e  Reinaldo Antonio Ferreira de Lima - Diretor de Operações e 
Logística . SGPe: PSFS/4102/2020.

Cod. Mat.: 712567

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – FCC
PRÊMIO CATARINENSE DE CINEMA ED. 2020
RETIFICAÇÃO DA 1ª HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO – CONCURSO
PROCESSO SGPE – FCC 1270/2020

A Fundação Catarinense de Cultura comunica aos interessados a retificação da 1ª homologação do resultado do concurso referente ao Prêmio Catarinense de Cinema Ed. 2020 - edital nº 024/2020, pu-
blicada no dia 18/11/2020:

ONDE SE LÊ:
[...]

LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA 20ª MOSTRA DE CINEMA INFANTIL DE FLORIANÓPOLIS 1.1.10. Festival de Cinema A R$250.000,00

LEIA-SE:
[...]

LUME PRODUCOES CULTURAIS LTDA 20ª MOSTRA DE CINEMA INFANTIL DE FLORIANÓPOLIS 1.1.10. Festival de Cinema A R$210.000,00
Ana Lúcia Coutinho
Presidente da Fundação Catarinense de Cultura

Cod. Mat.: 712674

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO N° 019/2020 E 020/2020
PRÊMIO ELISABETE ANDERLE – ARTES E ARTES POPULA-
RES – EDIÇÕES 2020
Processo nº: FCC 970/2020
No valor da premiação por remanejamento à proponente Franciele 
Maziero, contemplada na categoria MUSEUS, módulo II, LEIA-SE R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) ao invés de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.

Ana Lúcia Coutinho
Presidente da Fundação Catarinense de Cultura

Cod. Mat.: 712783

PORTARIA nº 1020 de 29/12/2020
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso 
de suas atribuições legais e conforme subdelegação de compe-
tência estabelecida nos termos da Portaria nº 291 de 12/05/2020, 
com base no Art. 2º, I da Lei Complementar nº 260 de 22/01/2004, 
RESOLVE HOMOLOGAR o resultado final do Processo Seletivo 
Simplificado nº 041/2020/SES, nos cargos de Farmacêutico, 
Médico, Técnico em Prótese e Órtese, Motorista, Enfermeiro, 
Fisioterapeuta e Fonoaudiólogo, após análise dos recursos, para 
atuar nas unidades pertencentes à Secretaria de Estado da Saúde 
de SC, na região da Grande Florianópolis, conforme distribuição 
de vagas apresentada no item 2 deste edital.

2.1.1 GRANDE FLORIANÓPOLIS – Laboratório Central de SC

 FUNÇÃO: FARMACÊUTICO Bioquímico ou com habi-
litação em Análises Clínicas, com experiência comprovada de 36 
meses em análises clínicas

Classificação Nome Nascimento Pontos

1º CAROLINA HILGERT 
JACOBSEN PEREIRA 09/06/1979 5,5

2º ALEXANDRE 
PICCININI 30/01/1975 5,0

3º ALEXANDRE 
AUGUSTO TUTES 10/03/1980 5,0

4º TATIANA CERATTI 05/10/1978 4,5
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5º ALESSANDRA DE 
ARRUDA SCHINAIDER 14/12/1991 3,0

2.1.2 GRANDE FLORIANÓPOLIS – Hospital Governador Celso 
Ramos

FUNÇÃO: MÉDICO Especialista em Cirurgia Geral
Classificação Nome Nascimento Pontos

1º
BERNARDO DE 
TOLEDO BARROS 
CHATAGNIER

14/08/1972 5,5

2º RAQUEL APARECIDA 
MOREIRA 26/05/1987 5,5

3º BRUNO FILIPPI 
RICCIARDI 11/10/1988 5,5

4º VINICIUS STRINGARI 28/09/1985 5,0

5º RODRIGO PADILHA 
TOMBA 18/10/1987 5,0

6º

THEREZA CRISTINA 
PANTOJA TELLES 
DE MENEZES 
FERNANDES

30/01/1963 4,5

7º RICARDO DA SILVA 
BELARMINO 18/01/1978 4,5

8º CARLOS AUGUSTO 
CHEDE ROTOLO 02/05/1981 4,5

9º GUILHERME PINHEIRO 
PRADO 20/08/1982 4,5

10º VICTOR FABRÍCIO DE 
MORAES ROSSET 05/05/1985 4,5

11º GIANCARLO DE 
ANTONI 11/06/1985 4,5

12º ADRIANO MEIRA 
OLIVEIRA 11/08/1987 4,5

13º PAULO AMARAL 24/01/1976 4,0

14º TIAGO GRASSANO 
LATTARI 03/11/1982 3,5

15º RODRIGO BALCEVICZ 
GROTTO 11/10/1985 3,5

16º GERMANO ANDRADE 
MARANDUBA 11/09/1981 3,0

17º DIÓGENES ALVES DA 
ROCHA JR 13/12/1982 3,0

18º CAROLINA MACIEL 18/05/1987 3,0

19º LUNARA ANTUNES 
DOS SANTOS 03/10/1988 2,5

20º
RAMON WILLIAN 
SILVESTRE 
ZARPELLON

26/12/1990 2,5

21º KAMILLA SCHMITZ 
NUNES 21/06/1991 2,5

22º JOAO ALBERTO 
BARRETO BEMFICA 20/08/1965 2,0

23º CLARISSA SANTOS 
FERREIRA AMARAL 03/03/1981 2,0

24º ANA PAULA AFFONSO 
GOMES 03/05/1982 2,0

25º WELLINGTON 
FERNANDES 27/05/1989 2,0

26º VICTOR LUIZ DE 
VECHI TAFARELO 16/09/1989 2,0

27º
ANDERSON 
HENRIQUE DA SILVA 
STAHELIN

08/07/1991 2,0

28º NATHALIA SIQUEIRA 
JULIO 10/11/1991 2,0

29º GEORGE HERBERT 
JONES SANTOS 26/12/1991 2,0

30º FERNANDO WEISS 
GUERRA 01/04/1984 1,0

31º LEANDRO ADAMI 
VASQUES 08/02/1990 1,0

32º ÉVERTON SIMON 
POSSAMAI DELLA 01/05/1994 1,0

2.1.3 GRANDE FLORIANÓPOLIS – Hospital Santa Teresa

FUNÇÃO: MÉDICO Especialista em Dermatologia com capa-
citação em cirurgia micrográfica
Classificação Nome Nascimento Pontos

1º TIMOTIO VOLNEI DORN 01/07/1986 4,5
2º RAÍSSA RIGO GARBIN 10/07/1991 2,0

2.1.4 GRANDE FLORIANÓPOLIS – Hospital Regional Homero 
de Miranda Gomes

FUNÇÃO: MÉDICO Especialista em Pediatria com experiência 
em UTI Neonatal
Classificação Nome Nascimento Pontos

1º MONICA LOURIVAL 20/02/1960 4,5

2º STELLA INDICATTI 
FIAMENGHI 31/08/1987 4,5

3º MATEUS FONTANESI 23/06/1982 3,0

4º BRUNA SILVA 
CESCONETTO 19/11/1982 2,5

2.1.5 GRANDE FLORIANÓPOLIS – Hospital Infantil Joana de 
Gusmão

FUNÇÃO: MÉDICO Especialista em Cirurgia Plástica para atuar 
em cirurgia plástica facial
Classificação Nome Nascimento Pontos

1º WAGNER CANDINHO 
DOS SANTOS 30/10/1979 5,5

2º KATIA MELO MACHADO 02/10/1961 2,0

3º LARISSA DALLA COSTA 
KUSANO 26/12/1988 2,0

2.1.6 GRANDE FLORIANÓPOLIS – Centro Catarinense de 
Reabilitação

FUNÇÃO: TÉCNICO EM PRÓTESE E ÓRTESE 
Classificação Nome Nascimento Pontos

1º BRUNO CEZAR DIAS 15/07/1982 3,0

2.1.7 GRANDE FLORIANÓPOLIS – Superintendência de Serviços 
Especializados e Regulação – SUR/SES

FUNÇÃO: MOTORISTA para atuar no Setor de Transportes do 
Tratamento Fora do Domicílio (TFD) Estadual
Classificação Nome Nascimento Pontos

1º JOSE ALCIDES VIEIRA 22/08/1963 3,5

2º JAIR MACHADO DE 
OLIVEIRA 16/09/1965 3,5

3º ANDERSON ALTINO 
DA LUZ 26/03/1973 3,5

4º FERNANDO TURIBIO 
COELHO 05/10/1976 3,5

2.1.8 GRANDE FLORIANÓPOLIS – Unidades Hospitalares da SES

FUNÇÃO: MÉDICO Especialista em Medicina Intensiva
Classificação Nome Nascimento Pontos

1º MARCIO ASSIS 
RIBEIRO JUNIOR 13/09/1977 5,5

2º AMANDA RAPHAELA 
DA SILVA 26/01/1990 4,5

FUNÇÃO: MÉDICO Clínico Geral para atuar na Emergência 
e/ou UTI
Classificação Nome Nascimento Pontos

1º GISLAINE ONO 22/12/1977 7,0

2º KATIA MELO 
MACHADO 02/10/1961 5,5

3º MARNER LOPES DA 
SILVEIRA 20/09/1973 5,5

4º HELIANO JOSE KUIAVA 25/02/1978 5,5

5º DAISE ESSWEIN 
MULLER 04/05/1978 5,5

6º NEMER JOANDRE 
MARQUES FINOTELO 05/05/1983 5,5

7º

SAMANTHA 
PEREIRA DE SOUZA 
GONCALVES DE 
OLIVEIRA

18/02/1984 5,5

8º
EVELYN ANNY 
SONOBE FERREIRA 
DOS SANTOS

31/01/1986 5,5

9º RAQUEL APARECIDA 
MOREIRA 26/05/1987 5,5

10º FERNANDA GATELLI 
NORONHA 03/06/1983 4,5

11º MIRELLE MICHELETTO 
CARRADORE 31/10/1983 4,5

12º LAURO PRADO 
BARROS 06/12/1983 4,5

13º AMANDA RAPHAELA 
DA SILVA 26/01/1990 4,5

14º
RAMON WILLIAN 
SILVESTRE 
ZARPELLON

26/12/1990 4,5

15º REGINA ARRUDA LEAL 18/10/1986 4,0

16º GUSTAVO HENRIQUE 
BREGAGNOLLO 18/12/1988 4,0

17º FABRICIO DANESI 
PEREIRA 25/09/1975 3,5

18º
CHARLENE 
CAVALCANTE 
MARQUES

24/01/1985 3,5

19º OSCAR FELIPE 
GORAYEB ARRIAZA 04/11/1987 3,5

20º MARCELO ALMEIDA 
PACHECO 04/05/1978 3,0

21º DIÓGENES ALVES DA 
ROCHA JR 13/12/1982 3,0

22º CAROLINA LINS 
MASCARENHAS 13/01/1985 3,0

23º GUSTAVO JOSE 
MALDAUN RESENDE 08/05/1986 3,0

24º
LUANA XAVIER 
BERLATTO 
GRANEMANN

22/04/1989 3,0

25º ANDERSON DA ROSA 
ROSADO 22/07/1985 2,5

26º LUNARA ANTUNES 
DOS SANTOS 03/10/1988 2,5

27º RODRIGO BARBOSA 
PASSOS 01/08/1990 2,5

28º KAMILLA SCHMITZ 
NUNES 21/06/1991 2,5

29º ROGERIO NEVES 01/09/1962 2,0

30º GUSTAVO NORONHA 
FREIRE 10/02/1978 2,0

31º FABIO TEIXEIRA 
GIOVANETTI PONTES 27/01/1979 2,0

32º ANDRÉ LUIZ BASSANI 17/05/1989 2,0

33º VINÍCIUS KREPSKY 
DALMORO 11/02/1990 2,0

34º ELISA CAZULA NAVES 30/01/1992 1,5

35º LUCAS NATALE 
CARDOSO 16/06/1994 1,5

36º JEAN CARLO BOLSONI 
RODRIGUES 23/11/1987 1,0

37º
BRUNA MORAIS 
BARBOSA 
BREGAGNOLLO

21/06/1988 1,0

38º LEONARDO VICTOR 
GALVÃO MOREIRA 31/01/1990 1,0

39º ANDRESSA VOLKERT 
GOULART 10/04/1990 1,0

40º CAROLINA SOUTO 
PEREIRA NUNCIO 22/09/1990 1,0

41º ALESSANDRA CARON 26/11/1990 1,0

42º ANA CAROLINA FARIA 
CAETANO DE PAULA 12/03/1991 1,0

43º ALINE CRISTINA 
PINHO DE MORAIS 18/08/1992 1,0

44º PABLO RODRIGO 
SCHMITZ SIMI 06/07/1993 1,0

45º PATRICK PAES 
PEIXOTO 09/08/1995 1,0

46º SERGIO PAPARELI 
JUNIOR 17/12/1984 0,0

47º WENDERSON MAGNO 
CRUZ 21/10/1992 0,0

48º LEONARDO FRANCO 
PEREIRA 28/01/1993 0,0

49º LAURA ALVES FREIRE 16/05/1993 0,0

50º YURI ZAGO SOUSA 
SANTANA DE PAULA 23/05/1993 0,0

51º MÁRIO ZUNINO 
JÚNIOR 01/07/1993 0,0

52º HÉLIO POLIDORO 
AGUIAR 24/07/1993 0,0

53º LAÍS CRISTINE 
KRASNIAK 05/10/1993 0,0

54º FERNANDA AMORIM 
SCHMIDT 24/11/1994 0,0

55º
GABRIELA 
ALCOFORADO DE 
ABREU

11/08/1995 0,0

56º ALESSANDRA LAITART 03/10/1995 0,0

FUNÇÃO: MÉDICO Especialista em Neonatologia

Classificação Nome Nascimento Pontos

1º STELLA INDICATTI 
FIAMENGHI 31/08/1987 5,5

FUNÇÃO: MÉDICO Especialista em Psiquiatria

Classificação Nome Nascimento Pontos

1º
ANA BEATRIZ 
CECHINEL SOUZA 
SALVADOR

17/08/1982 5,5

2º
JAIRO VINÍCIUS 
MEREGE DE MELLO 
CRUZ PINTO

16/04/1988 5,5

3º DANIEL MERLIN 
PALHARES 06/05/1983 5,0

4º
GEORGE ALLAN 
MARROCOS 
ARISTIDES

27/06/1971 4,5

5º LISIANE DALL AGNOL 22/12/1984 3,5
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6º
CLARISSA PEREIRA 
DE ALBUQUERQUE E 
SILVA

04/09/1989 3,5

7º BRUNA BOTTER 17/01/1992 2,0

FUNÇÃO: ENFERMEIRO Especialista em Nefrologia 

Classificação Nome Nascimento Pontos

1º LEONARDO 
KRETZER 09/08/1981 5,5

2º JOCELAINE BOEIRA 
RODRIGUES 12/12/1983 5,5

3º DIOGO LAURINDO 
BRASIL 21/12/1990 5,5

4º JORGE CESAR 
RODRIGUES 22/10/1979 5,0

5º
DARLA LUSIA 
ROPELATO 
FERNANDEZ

13/08/1975 4,5

6º
ILISANGELA 
ROSANGELA DA 
SILVA KUSTER

11/03/1977 4,5

7º
DHYANNA 
APARECIDA 
MENDES

05/03/1991 2,5

8º ELIANE TEREZINHA 
DALBERTO 09/10/1985 1,0

9º DOUGLAS VIEIRA 
JAQUES 09/12/1990 1,0

10º ALICE SCHÜTZ 
FAUSTINO 29/03/1997 1,0

FUNÇÃO: ENFERMEIRO Especialista em Urgência e Emergência 
e/ou Terapia Intensiva e experiência de, no mínimo, 12 meses 
na área hospitalar

Classificação Nome Nascimento Pontos

1º
REGINA CELIA 
KARSOKAS 
PAVILIONIS

21/07/1970 5,5

2º VALDECI GARCIA 09/05/1975 5,5

3º RUTH PEREIRA 
VIEIRA 23/02/1980 5,5

4º ELOANA MARUA 
RAMOS 03/01/1981 5,5

5º DIOGO LAURINDO 
BRASIL 21/12/1990 5,5

6º JORGE CESAR 
RODRIGUES 22/10/1979 5,0

7º ANA PAULA DE 
OLIVEIRA ROSA 26/01/1984 5,0

8º
RENAN 
RODRIGUES 
FERREIRA ALVES

29/11/1986 5,0

9º BRUNA DA SILVA 
FERNANDES 11/07/1987 5,0

10º DANIELA SALOMÃO 
FERREIRA 28/09/1975 4,5

11º FRANCIELE ATAIS 
WERLE 17/03/1981 4,5

12º
JULIANA BOSA DE 
VASCONCELOS 
MOREIRA

14/05/1981 4,5

13º LAÍS SILVA DOS 
REIS TOMAZZONI 15/04/1983 4,5

14º LUANA ALVES DO 
NASCIMETO 21/03/1984 4,5

15º DANIELI MARÍLIA 
TEIXEIRA 05/11/1986 4,5

16º JULIANA 
TRIERVEILER 03/12/1988 4,5

17º FERNANDA HASSE 
SILVA 16/01/1989 4,5

18º
MARIANA 
PELISSON 
BUSANELLO

15/09/1989 4,5

19º PATRICIA 
APARECIDA PETRY 14/10/1990 4,5

20º
NAIARA 
APARECIDA 
CANELA PEREIRA

10/12/1973 4,0

21º CAMILA DA SILVA 
LUZ 04/04/1981 4,0

22º DEYSE KELLY 
PAIVA ALMEIDA 08/02/1991 4,0

23º
ANA CLAUDIA 
CAVALHEIRO DA 
SILVA

20/09/1975 3,5

24º ANDREA BLANCO 
ALVES 09/09/1977 3,5

25º DAIANE NOGUEIRA 
CHRIST 17/04/1982 3,5

26º LORENA MARIA DA 
SILVA SOUZA 20/08/1990 3,5

27º
DÉBORAH PONTES 
DE OLIVEIRA 
BARRETO

10/05/1992 3,5

28º VARNER CRISTINA 
BRUM RIBEIRO 25/12/1967 3,0

29º
ROSEMEIRE 
ALCANTARA DE 
CERQUEIRA

27/08/1970 3,0

30º
SOFIA DIOGO 
LEMOS DE 
ANDRADE

26/04/1991 3,0

31º ELENICE DA GAMA 12/06/1981 2,5

32º JESSICA NEVES 
PEREIRA ZIELINSKI 17/03/1991 2,5

33º VIVIANE PECINI DA 
CUNHA 25/08/1992 2,5

34º JENNIE TOMAZI DA 
SILVA 11/01/1983 2,0

35º VANESSA SCHORR 11/06/1994 2,0

FUNÇÃO: FARMACÊUTICO Com Pós-Graduação na área hos-
pitalar e experiência de, no mínimo, 12 meses na área hospitalar
Classificação Nome Nascimento Pontos

1º HENRIQUE 
BASTIANI 17/07/1986 5,5

2º THAYSE MARTINS 
SILVA 16/04/1987 5,0

3º TATIANE 
CRISTOFOLINI 12/04/1990 5,0

4º INARA PERES 
ELIAS 28/06/1971 4,5

5º MAYARA DA CUNHA 
DEMETRIO 23/04/1991 4,0

6º PEDRO ARANTES 
DE ASSUNÇÃO 01/10/1993 4,0

7º
GRAZIELLE 
MARGARIDA 
SANTOS

29/11/1983 3,5

8º CLEIDINÉIA REINKE 11/07/1987 3,5

9º
SIMONE MARIA 
ROQUE ALMEIDA 
DO MONTE

09/01/1980 3,0

10º CARLA LOPES 
GOBO 11/09/1987 3,0

11º
AMANDA 
FERNANDES DE 
OLIVEIRA

12/08/1992 3,0

12º IZABELA RAMALHO 
ALBERTI 15/08/1986 2,5

13º
ALESSANDRA 
DE ARRUDA 
SCHINAIDER

14/12/1991 2,5

14º CAMILA PERES 12/08/1993 2,5

15º MARIA LUISA 
CANDIDO ZAGO 15/11/1993 2,5

16º ADRIANA BECKER 26/07/1975 2,0

17º JAQUELINE 
BORGES FONSECA 14/09/1985 2,0

18º

STÉPHANNI 
DOMITILA 
MOREIRA LOPES 
DA SILVA

08/05/1990 2,0

FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA Com Pós-Graduação na área hos-
pitalar e experiência de, no mínimo, 12 meses na área hospitalar
Classificação Nome Nascimento Pontos

1º KATERINE 
CRISTHINE CANI 02/09/1987 7,0

2º TALITA BARZOTTO 17/04/1984 5,5

3º ANA PAULA 
ADRIANO QUEIROZ 22/03/1992 5,5

4º SUELLEN CRISTINA 
ROUSSENQ 26/06/1991 5,0

5º KARINE KÜLKAMP 
DE SOUZA 04/06/1993 5,0

6º KARINA RIBEIRO 
CAMPOS 19/09/1982 4,5

7º
CARINE REGINA 
GUIMARÃES 
MACHADO DUTRA

04/11/1982 4,5

8º ADRIANA CORREIA 
SOARES 29/01/1988 4,5

9º NAIR FRITZEN DOS 
REIS 30/05/1988 4,5

10º LAYLA HERMANN 
AMARANTES 14/01/1991 4,5

11º
ANA PAULA 
GUEDES RUSCHEL 
DA SILVEIRA

27/04/1981 4,0

12º
GISELA CRISTINA 
DA SILVA 
BRINHOSA

07/02/1987 4,0

13º MARCUS VINICIUS 
DUARTE 16/02/1989 4,0

14º
MARINEIDE DO 
SACRAMENTO 
ALMEIDA

02/01/1988 3,5

15º LARISSA ANDRADE 
SANTANA 05/05/1991 3,5

16º JULIANE GASPARIN 19/12/1991 3,5

17º

FERNANDA 
CABRAL XAVIER 
SARMENTO DE 
FIGUEIREDO

08/05/1992 3,5

18º
MARIANA 
FERNANDES 
DEMETRIO

19/05/1983 3,0

19º TICIANE 
GHELLIONI 04/10/1986 3,0

20º MARIA APARECIDA 
ARAUJO PIRES 18/08/1989 3,0

21º ALINE LUANA 
SCHULZE 13/11/1990 3,0

22º LUANNA OLIVEIRA 
LEAL HECK 14/04/1992 3,0

23º ANA FLÁVIA 
GESSER 14/03/1993 3,0

24º BRUNO DE SOUZA 
SILVEIRA 08/07/1985 2,5

25º THAINE CRISTINA 
GARLET 20/05/1992 2,5

26º MANUELA LAGO 
MARCELINO 27/07/1993 2,5

27º TAYLA SIQUEIRA 
RUY 01/03/1994 2,5

28º DIENIFFER ALVES 
PEREIRA 30/05/1994 2,5

29º TUANE SARMENTO 27/01/1996 2,5

30º TATIANE DE MELLO 
FELIPPE 26/07/1983 2,0

31º RAFAELA CURY 
TANIOS SANTOS 12/12/1990 2,0

32º TANIA NODARI 02/08/1991 2,0

FUNÇÃO: FONOAUDIÓLOGO Com Pós-Graduação na área hos-
pitalar e experiência de, no mínimo, 12 meses na área hospitalar
Classificação Nome Nascimento Pontos

1º CECILIA PEREIRA 
ALMADA 20/09/1980 4,5

2º

ISA LAURA 
ALMEIDA DE 
OLIVEIRA 
CELESTINO

03/11/1995 2,0

EDINEI CARLOS DA SILVA
Superintendente de Gestão Administrativa

Cod. Mat.: 713143

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Extrato da Dispensa de Licitação nº 010/2020-PGE. CONTRATANTE: 
Procuradoria-Geral do Estado-PGE/ Fundo Especial de Estudos 
Jurídicos e de Reaparelhamento-FUNJURE.CONTRATADA: Arfe 
Administradora de Bens Ltda., CNPJ nº 73.941.049/0001-12. OB-
JETO: Locação de sala comercial nº 05, localizada no 5º andar do 
Condomínio Edifício V.F., situado na Rua Caetano Vieira da Costa, 
nº140, esquina com a Rua Correia Pinto, município de Lages/SC, 
registrada sob a matrícula nº 18.056, do 1º Ofício de Registro de 
Imóveis de Lages/SC, e de quatro (4) vagas de garagem, regis-
tradas sob as matrículas nºs 18.037, 18.038, 18.048 e 18.049, do 
1º Ofício de Registro de imóveis de Lages/SC. PREÇO: O valor 
mensal é de R$  6.800,00  (seis mil e oitocentos reais), perfazendo 
o  valor  total  de  R$  81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos 
reais) para o período de 12 (doze) meses. ORÇAMENTO: Uni-
dade orçamentária 41091, FUNJURE; Subação: 8100; Fonte de 
Recursos 0.269 ou 0.669; Item de Despesa 33.90.39.10-Locação 
de imóveis.FUNDAMENTO LEGAL: Art.24, inciso  X, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993,com suas alterações posteriores. 
CIG: 2020SO001552
Florianópolis, 28 de de 2020.
Alisson de Bom de Souza
Procurador-Geral do Estado

Cod. Mat.: 712608
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
AVISO DE LICITAÇÃO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRA-
TAÇÃO ELETRÔNICA - EDITAL – RDC. N.º 124/20.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Execução de 
Obras de Engenharia para REFORMA do E.E.B. RUDOLFO LUZINA, 
localizada na Avenida Francisco Ferdinando Losia, no 187, Centro 
no município de Nova Erechim, SC. Tipo: Menor preço. Regime 
de execução: Empreitada por preço unitário. Data de envio final 
das propostas: até às 14:15 horas do dia 26/01/2021. Abertura: 
26/01/2021, a partir das 14:30 horas. Local para obtenção do Edital: 
www.portaldecompras.sc.gov.br, acesse “BUSCA DETALHADA 
EDITAIS” (busque na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, N.º 
0124/20) e cadastre seu e-mail, ou no “site” sgpe.sea.sc.gov.br, 
acesse “CONSULTA DE PROCESSOS” ou no site  www.sie.sc.gov.
br, acesse Portal de Licitações. Florianópolis-SC, 28 de Dezembro 
de 2020. Thiago Augusto Vieira. Secretario da SIE.
Aprovação - GGG-2020SO000789

Cod. Mat.: 712897

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade torna pú-
blico a Homologação do Resultado de Licitação nº 039/2020 na 
modalidade: Concorrência, cujo objeto: Contratação de empresa 
especializada em execução de obra de engenharia para reforma 
e ampliação da E.E.B. São Ludgero, localizada na praça Daniel 
Bruning, no 757, Centro, município de São Ludgero/SC. 1º lugar: 
ESTRUTURAR Construção Civil Ltda., valor: R$ 2.880.998,05 
(Dois milhões, oitocentos e oitenta, novecentos e noventa e oito 
reais, e cinco centavos). Florianópolis-SC, 29 de dezembro de 
2020, Thiago Augusto Vieira. Secretario da SIE.
CIG / SED 00014714/2020

Cod. Mat.: 712986

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES. DL 3015/2020. PSES 
150220/2020. CIG 2242/2020. Justificativa: Ordem Judicial. Fun-
damento da DL: artigo 24, inciso IV, Lei 8666/93 OF 1371/2020. 
Objeto: Aquisição de aplicação do medicamento Avastin. Contratada: 
Clínica de Olhos Criciúma Ltda. Total DL: R$ 6.000,00.

Cod. Mat.: 712877

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES. DL 2845/2020. PSES 
132755/2020. CIG 2247/2020. Justificativa: Ordem Judicial. Fun-
damento da DL: artigo 24, inciso IV, Lei 8666/93 OF 1319/2020. 
Objeto: Aquisição de aplicação do medicamento Avastin. Contra-
tada: Visum Retina Clinica de Olhos Ltda. Total DL: R$ 3.300,00.

Cod. Mat.: 712879

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES. DL 2806/2020. PSES 
134612/2020. CIG 2241/2020. Justificativa: Ordem Judicial. Fun-
damento da DL: artigo 24, inciso IV, Lei 8666/93 OF 1315/2020. 
Objeto: Aquisição de aplicação do medicamento Avastin. Contra-
tada: CLINICA MEDICA OFTALMOLOGICA BLUMENAU LTDA 
(HOSPITAL DE OLHOS DE BLUMENAU) . Total DL: R$ 1.620,00.

Cod. Mat.: 712883

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES. DL 2861/2020. PSES 
135180/2020. CIG 2245/2020. Justificativa: Ordem Judicial. Fun-
damento da DL: artigo 24, inciso IV, Lei 8666/93 OF 1325/2020. 
Objeto: Aquisição de aplicação do medicamento Avastin. Contratada: 
VISUM RETINA CLINICA DE OLHOS LTDA. Total DL: R$ 3.150,00.

Cod. Mat.: 712888

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES. DL 3040/2020. PSES 
150278/2020. CIG 2243/2020. Justificativa: Ordem Judicial. Fun-
damento da DL: artigo 24, inciso IV, Lei 8666/93 OF 1364/2020. 
Objeto: Fornecimento de Crosslinking Corneano (ambos os olhos). 
Contratada: CLINICA MEDICA OFTALMOLOGICA BLUMENAU LTDA 
(HOSPITAL DE OLHOS DE BLUMENAU)  Total DL: R$ 5.000,00.

Cod. Mat.: 712889

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES. DL 3009/2020. PSES 
152478/2020. CIG 2244/2020. Justificativa: Ordem Judicial. Fun-
damento da DL: artigo 24, inciso IV, Lei 8666/93 OF 1365/2020. 
Objeto: Aquisição de aplicação do medicamento Bevacizumabe 
(Avastin). Contratada: VISUM RETINA CLINICA DE OLHOS LTDA. 
Total DL: R$ 1.560,00.

Cod. Mat.: 712894

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES.Inexigibilidade de 
Licitação 2868/2020. PSES 87679/2020 - CIG/SES 2020SO001917. 
Objeto: Serviço de manutenção com fornecimento e aplicação de 
peças em equipamento processadora de vídeo e camisa endoscó-
pica para HGCR. Justificativa e fundamento: art. 25, I, Lei 8.666/93. 
OF nº 1397/2020 - R$ 913,15 e OF nº 1398/2020 - R$ 2.300,00 ; 
Contratada: H Strattner & Cia Ltda. CNPJ: 33.250.713/0002-43 - 
Valor R$ 3.213,15.

Cod. Mat.: 712755

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 2687/2020 na modalidade: 
Pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: Registro de Preços para aqui-
sição de gêneros alimentícios (não perecíveis, leite e água) para 
as Unidades da SES. MENOR PREÇO: Itens: 07 e 17. COTAÇÃO 
ÚNICA: Item: 14. DESCLASSIFICAR OS ITENS DAS EMPRESAS: 
Por não atender as especificações técnicas do edital, conforme 
Parecer Técnico (Art. 48, Inciso I, da Lei 8.666/93 e Alterações): 
Copal Alimentos Ltda – Item: 16. Por apresentar preço excessivo 
(Art. 48, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Alterações): DMG Distribuidora 
de Alimentos Ltda EPP– Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 15 e 16. EMPRESAS VENCEDORAS: Estancia Hidro-
mineral Santa Rita de Cassia Ltda – Item: 17. Momm Comércio de 
Produtos Alimentícios Eireli - EPP – Item: 07. Planeta Comercial 
Ltda ME EPP – Item: 14. CIG: SES 147838/2020.

Cod. Mat.: 712800

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde 
torna público o Resultado da Licitação nº 2731/2020 na modali-
dade: Pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos para atendimento de ordens judiciais 
para a Gerência de Bens Judiciais (GEJUD). MENOR PREÇO: 
Itens: 09, 10 e 18. COTAÇÃO ÚNICA: Itens: 04, 07, 08 e 12. NÃO 
COTADOS: Itens: 02, 06, 11, 13, 14, 15 e 16. DESCLASSIFICAR 
OS ITENS DAS EMPRESAS: Por não atender as especificações 
técnicas do edital, conforme Parecer Técnico (Art. 48, Inciso I, da 
Lei 8.666/93 e Alterações): Licimed Distribuidora de Medicamentos, 
Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares Ltda – Item: 01. Por 
apresentar preço excessivo (Art. 48, Inciso II, da Lei 8.666/93 e 
Alterações): Altermed Material Médico Hospitalar Ltda – Item: 03. 
Espirito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli – Item: 
17. Glaxosmithkline Brasil Ltda– Item: 19. Licimed Distribuidora 
de Medicamentos, Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares 
Ltda – Item: 05. EMPRESAS VENCEDORAS: Altermed Material 
Médico Hospitalar Ltda – Itens: 07 e 09. Licimed Distribuidora de 
Medicamentos, Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares 
Ltda – Item: 04. Medilar Importação e Distribuição de Prod. Médico 
Hospitalares S/A – Item: 12. Novartis Biociências S.A. – Item: 08. 
Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos 
Ltda – Item: 18. Promefarma Representações Comerciais Ltda – 
Item: 10. CIG: SES 149168/2020.

Cod. Mat.: 712802

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 2661/2020 na modalidade: 
Pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: Registro de Preços para aqui-
sição de insumos e acessórios para equipamentos para o Hospital 
Governador Celso Ramos (HGCR). COTAÇÃO ÚNICA: Itens: 01 e 
02. EMPRESA VENCEDORA: H. Strattner & Cia Ltda – Itens: 01 
e 02. CIG: SES 145013/2020.

Cod. Mat.: 712804

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 2730/2020 na modalidade: Pre-
gão “Eletrônico”, cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição 
de medicamentos para atendimento de ordens judiciais para a 
Gerência de Bens Judiciais (GEJUD). MENOR PREÇO: Itens: 05, 
15 e 19. COTAÇÃO ÚNICA: Itens: 08, 13 e 14. NÃO COTADOS: 
Itens: 04, 07, 09, 12, 17, 18 e 20. DESCLASSIFICAR OS ITENS 
DAS EMPRESAS: Por não atender as especificações técnicas do 
edital, conforme Parecer Técnico (Art. 48, Inciso I, da Lei 8.666/93 
e Alterações): Pelegrini Distribuidora de Produtios Farmacêutico 
Eirelipelegrini – Item: 16. Por apresentar preço excessivo (Art. 48, 
Inciso II, da Lei 8.666/93 e Alterações): Altermed Material Médico 
Hospitalar Ltda – Item: 06. Medicinali Produtos para Saúde Eireli 
- ME – Item: 10. Novartis Biociências S.A. – Item: 11. Pelegrini 
Distribuidora de Produtios Farmacêutico Eirelipelegrini – Itens: 02 
e 03. Promefarma Representações Comerciais Ltda – Item: 01. 
EMPRESAS VENCEDORAS: Altermed Material Médico Hospitalar 
Ltda – Item: 19. Bcpharma Comércio de Medicamentos Ltda – Itens: 

05 e 14. Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Filial – Item: 
15. Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos 
Médicos e Hospitalares Ltda – Item: 13. Victoria Comércio de 
Produtos Hospitalares Ltda – Item: 08. CIG: SES 148317/2020.

Cod. Mat.: 712808

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde 
torna público o Resultado da Licitação nº 2850/2020 na modali-
dade: Pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos para atendimento de ordens judiciais 
para a Gerência de Bens Judiciais (GEJUD). MENOR PREÇO: 
Itens: 15 e 20. COTAÇÃO ÚNICA: Itens: 05, 07, 09, 10, 14, 16 e 
18. NÃO COTADOS: Itens: 01, 03, 04, 06, 08, 11, 13, 17, 19, 21 
e 22. DESCLASSIFICAR OS ITENS DAS EMPRESAS: Por não 
atender aos subitens 2.2.1 e 2.2.2 do item 2.2 do cap. 2 do edital 
(Art. 48, Inciso I, da Lei 8.666/93 e Alterações): Sulmedic Comércio 
de Medicamentos Ltda – Item: 02. Por apresentar preço excessivo 
(Art. 48, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Alterações): Janssen Cilag 
Farmacêutica Ltda – Item: 12. EMPRESAS VENCEDORAS: Asli 
Comercial Eireli – Item: 15. Bcpharma Comércio de Medicamentos 
Ltda – Item: 16. Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda – Item: 
18. Cristalia Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda – Item: 20. 
Novartis Biociências S.A. – Itens: 07, 09 e 10. Onco Prod Distri-
buidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda – Item: 05. 
Promefarma Representações Comerciais Ltda – Item: 14. CIG: 
SES 150885/2020.

Cod. Mat.: 712811

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 2605/2020 na modalidade: 
Pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: Registro de Preços para aqui-
sição de órteses, próteses e materiais especiais com cedência 
de equipamentos em regime de comodato para o Hospital Infantil 
Joana de Gusmão (HIJG). MENOR PREÇO: Lote: I. EMPRESA 
VENCEDORA: Prospine Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda – 
Lote: I. CIG: SES 138869/2020.

Cod. Mat.: 712813

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 2411/2020 na modalidade: Pregão 
“Eletrônico”, cujo objeto é: Aquisição de peças para manutenção 
corretiva em aspirador ultrassônico para o Hospital Governador 
Celso Ramos (HGCR). COTAÇÃO ÚNICA: Itens: 01, 02 e 03. 
EMPRESA VENCEDORA: Dabasons Importação Exportação e 
Comércio Ltda – Itens: 01, 02 e 03. CIG: SES 151962/2020.

Cod. Mat.: 712815

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 3035/2020 na modalidade: Pre-
gão “Eletrônico”, cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição 
de materiais de laboratório para o Laboratório Central de Saúde 
Pública (LACEN). MENOR PREÇO: Item: 02. NÃO COTADO: 
Item: 01. EMPRESA VENCEDORA: ACL Assistência e Comércio 
de Produtos para Laboratórios Ltda EPP – Item: 02. CIG: SES 
2020AS000825.

Cod. Mat.: 712816

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 2581/2020 na modalidade: 
Pregão “Eletrônico”, cujo objeto: Registro de preços para Aqui-
sição de materiais de enfermaria e cirurgia para a Gerência de 
Bens Regulares (GEBER). MENOR PREÇO: Itens: 01 e 12. NÃO 
COTADOS: Itens: 03, 04, 05, 06, 09 e 11. DESCLASSIFICAR OS 
ITENS DAS EMPRESAS, CONFORME DISCRIMINADO: Por não 
atender as especificações técnicas do edital, conforme Parecer 
Técnico (Art. 48, Inciso I, da Lei 8.666/93 e Alterações): VIVA CARE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – ME – Itens: 02 e 07. 
Por apresentar preço excessivo (Art. 48, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e Alterações): LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A – Item: 02. VIVA 
CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – ME – Itens: 08 e 
10. INABILITAR A EMPRESA, CONFORME DISCRIMINADO: Por 
não cumprir o subitem 10.1.1 do Capítulo 10 do Edital: ALTERMED 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – Item: 10. EMPRESA 
VENCEDORA: ASLI COMERCIAL EIRELI – Itens: 01 e 12. CIG: 
138269/2020.

Cod. Mat.: 712547
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 2555/2020 na modalidade: Pregão 
“Eletrônico”, cujo objeto é: Registro de preços para Aquisição  de  
tela  mosquiteiro  em  polietileno  para  a  Diretoria  de  Vigilância 
Epidemiológica (DIVE). Resolve: ADQUIRIR: MENOR PREÇO: 
Item: 01. ADJUDICAR: Racine Comercial Ltda. EPP. - Item: 01. 
SES 144504/2020.

Cod. Mat.: 712554

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde 
torna público o Resultado da Licitação nº 2406/20 na modali-
dade: Pregão “Eletrônico”, cujo objeto: Registro de Preços para 
aquisição de materiais descartáveis  para  a  Gerência  de  Bens  
Regulares (GEBER). ADQUIRIR:  MENOR PREÇO: Itens: 03, 04, 
07, 09 e 11. CONSIDERAR NÃO COTADOS: Itens: 05, 06 e 08. 
DESCLASSIFICAR OS ITENS DAS EMPRESAS: Por apresentar 
preço excessivo (Art. 48, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Alterações): 
Asli Comercial Eireli – Itens: 02 e 13. Voa Comércio Atacadista de 
Produtos Alimenticios Eireli – Itens: 10 e 12. Por não apresentar 
amostra, conforme preconizado no instrumento convocatório (Art. 
48, Inciso I, da Lei 8.666/93 e Alterações):Voa Comércio Atacadista 
de Produtos Alimenticios Eireli – Item: 13. A.V. Comércio Atacadista 
Eireli – Item: 13. REVOGAR POR INTERESSE PÚBLICO (ART. 49, 
CAPUT, DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES) – Não há mais interesse 
em adquirir.Item: 01. ADJUDICAR AS EMPRESAS ABAIXO: Rigel 
Comércio e Serviços Ltda. – Item: 09. Asli Comercial Eireli – Itens: 
03, 04, 07 e 11.  CIG 128789/2020.

Cod. Mat.: 712560

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 2908/20 na modalidade: Pregão 
“Eletrônico”, cujo objeto: Registro de Preços para aquisição de ma-
teriais de laboratório para o Laboratório Central de Saúde Pública 
(LACEN). ADQUIRIR O ITEM ABAIXO:  COTAÇÃO ÚNICA: Item: 
01. DESCLASSIFICAR OS ITENS DAS EMPRESAS, CONFORME 
DISCRIMINADO ABAIXO: Por apresentar preço excessivo (Art. 48, 
Inciso II, da Lei 8.666/93 e Alterações): Promega Biotecnologia 
do Brasil Ltda. – Item: 02. Síntese Biotecnologia Ltda. – Item: 03. 
ADJUDICAR A EMPRESA ABAIXO: Distrilab Distribuidora de Equi-
pamentos e Insumos Laboratoriais. – Item: 01. CIG 2020AS000791.

Cod. Mat.: 712563

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 2598/20 na modalidade: Pregão 
“Eletrônico”, cujo objeto: ADQUIRIR:  MENOR PREÇO: Item: 12. 
COTAÇÃO ÚNICA: Itens: 02, 04, 08, 11, 13, 16, 17 e 18. CONSI-
DERAR NÃO COTADOS: Itens: 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 14 e 15. 
DESCLASSIFICAR O ITEM DA EMPRESA: Por apresentar preço 
excessivo (Art. 48, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Alterações): Merco 
Soluções em Saude S/A. – Item: 19. ADJUDICAR AS EMPRESAS 
ABAIXO: Bcpharma Comércio de Medicamentos Ltda. – Itens: 12 e 
13. Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. – Itens: 
02, 04 e 18.  Licimed - Distribuidora de Medicamentos, Correlatos 
e Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. – Item: 11. Medilar Im-
portação e Distribuição de Prod. Medico Hospitalares S/A – Item: 
16. Novartis Biociências S.A – Itens: 08 e 17. CIG 138796/2020.

Cod. Mat.: 712564

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2786/020. Objeto: Aquisição de mobiliário 
hospitalar para enfrentamento do CORONAVÍRUS destinados ao 
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), com recursos 
do Pacto por Santa Catarina. Abertura da sessão: 12/01/2021 ás 
8h15min.No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais 
para todas as comunicações (CIG) SES 152714/2020.

Cod. Mat.: 712578

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 2054/2020 na modalidade: Pre-
gão “Eletrônico”, cujo objeto é: Registro de Preços para Aquisição 
de colchões e travesseiros para o Hospital Regional de São José 
(HRSJ). MENOR PREÇO: Itens: 02 e 03. DESCLASSIFICAR OS 
ITENS DAS EMPRESAS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO: 
Por não atender as especificações técnicas do edital, conforme 
Parecer Técnico (Art. 48, Inciso I, da Lei 8.666/93 e Alterações): 
Polipro Espumas e Colchões Ltda. – Item: 01. Por apresentar preço 
excessivo (Art. 48, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Alterações): Global 
Mix Comercial Ltda ME. – Item: 01. Indústria e Comércio Colchões 
Orthovida. – Itens: 04 e 05. Por não apresentar amostra, conforme 

preconizado no instrumento convocatório (Art. 48, Inciso I, da Lei 
8.666/93 e Alterações): Vittaflex Indústria e Comércio de Móveis e 
Colchões Ltda EPP. – Item: 01. Siolmar Gabriela Pascualini Pierrin 
e Cia Ltda. – Item: 01. INABILITAR A EMPRESA, CONFORME 
DISCRIMINADO ABAIXO: Por não cumprir o subitem 10.1.1 do 
Capítulo 10 do Edital: Indústria e Comércio Colchões Orthovida. 
– Item: 01. EMPRESAS VENCEDORAS: Polipro Espumas e Col-
chões Ltda. – Item: 02. Rigel Comércio e Serviços Ltda. – Item: 
03. CIG: SES 108389/2020.

Cod. Mat.: 712667

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3137/020. Objeto: Aquisição de equipamentos 
de microscópio biológico binocular para enfrentamento do CORO-
NAVÍRUS destinados ao Instituto de Anatomia Patológica (IAP). 
Abertura da sessão: 11/01/2021 ás 8h15min.No site www.e-lic.
sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comuni-
cações (CIG) SES 2020AS002034.

Cod. Mat.: 712704

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna 
público o Resultado da Licitação nº 2716/2020 na modalidade: Pregão 
“Eletrônico”, cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição de 
materiais para manutenção predial para o Instituto de Cardiologia 
de Santa Catarina (ICSC). MENOR PREÇO: Itens: 01, 02, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 
50, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74 e 75. 
COTAÇÃO ÚNICA: Itens: 03, 27, 30, 35, 36, 38, 55, 63, 70, 76 e 
77. DESCLASSIFICAR OS ITENS DA EMPRESA: Por apresentar 
preço excessivo (Art. 48, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Alterações): 
Jaison Cleber Silveira ME – Itens: 28, 45 e 57. REVOGAR POR 
INTERESSE PÚBLICO (ART. 49, CAPUT, DA LEI 8.666/93 E AL-
TERAÇÕES) – Não há mais interesse em adquirir. Itens: 48, 51, 
52, 53, 54 e 71. EMPRESAS VENCEDORAS: Comércio Atacadista 
Ilha Bela Distribuidora Ltda – Itens: 43 e 44. Jaison Cleber Silveira 
ME – Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 50, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 e 77. Supera Blocos 
Artefatos de Cimento Eireli – Itens: 47 e 65. CIG: SES 148275/2020.

Cod. Mat.: 712859

POLICIA CIVIL
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0113/2020 - menor preço por Item.Objeto: 
Aquisição de Murais instalados para atender as necessidades da 
Policia Civil na região de Florianópolis, São José, Palhoça e Joinville.
Início da entrega de propostas: às 08:00 horas do dia 30/12/2020.
Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 27/01/2021.
Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 27/01/2021. 
O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.portalde-
compras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas 
através do e-mail cpl@pc.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: 
Avenida Governador Ivo Silveira, nº 1521, 5º andar, Torre B, CEP 
88085-000, Bairro Capoeiras, Florianópolis/SC. Processo SGP-e: 
PCSC 00066032/2020. GGG: 2020AS001825.

Cod. Mat.: 712863

POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 109/CPL/DGPC/2020. 
Objeto: Aquisição de Querosene de Aviação, para abastecimento 
da aeronave do SAER-SUL CRICIUMA, da Polícia Civil, no ano de 
2021. Fundamentação Legal: art. 25 da Lei n.º 8.666/93. Dotação 
Orçamentária: Unidade 16084, Subação 13133, Item 3.3.90.30, Fonte 
0111.033. Razão da Escolha: Empresa que atua com exclusividade 
no abastecimento junto ao aeroporto de Forquilhinha. Contratante: 
Fundo de Melhoria da Polícia Civil. Contratada: CRUZEIRO DO SUL 
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI ME. Valor 
Total: R$ 448.000,00. PCSC 115859/2020. GGG 2020SO001705.

Cod. Mat.: 712740

POLICIA CIVIL
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0108/2020 - menor preço por Lote.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. Início da entrega de 
propostas: às 08:00 horas do dia 30/12/2020. Fim da entrega de 
propostas: às 13:30 horas do dia 21/01/2021. Abertura da sessão: 
a partir das 13:30 horas do dia 21/01/2021. O Edital e seus anexos 
estão disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. Informa-
ções sobre o edital serão prestadas através do e-mail cpl@pc.sc.
gov.br, ou no seguinte endereço: Avenida Governador Ivo Silveira, 
nº 1521, 5º andar, Torre B, CEP 88085-000, Bairro Capoeiras, 
Florianópolis/SC. Processo SGP-e: PCSC 00090245/2020. GGG: 
2020AS001516.

Cod. Mat.: 712639

POLICIA CIVIL
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0088/2020 - menor preço por Item.
Objeto: Aquisição de Drones, filmadoras e máquinas fotográficas 
para atender as necessidades da Policia Civil.
Início da entrega de propostas: às 08:00 horas do dia 30/12/2020.
Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 25/01/2021.
Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 25/01/2021.
O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.portalde-
compras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas 
através do e-mail cpl@pc.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: 
Avenida Governador Ivo Silveira, nº 1521, 5º andar, Torre B, CEP 
88085-000, Bairro Capoeiras, Florianópolis/SC. Processo SGP-e: 
PCSC 00108775/2020. GGG: 2020AS001665.

Cod. Mat.: 712842

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Proce-
dimento Licitatório n. 252/2020 Objeto: AQUISIÇÃO DE VÁVULAS 
BORBOLETAS FLANGEADAS BI-EXCÊNCTRICAS COM ACIO-
NAMENTO ATRAVÉS DE CAIXA REDUTORA COM VOLANTE. 
Abertura das Propostas dia 13/01/2021 às 9h e Sessão de Disputa 
dia 13/01/2021 às 14h. Edital disponível em www.casan.com.br. 
Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa.

Cod. Mat.: 712558

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Proce-
dimento Licitatório n. 239/2020 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE RETROES-
CAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
PARA DIVERSAS AGÊNCIAS DA SRO. Abertura das Propostas 
dia 22/01/2021 às 14h e Sessão de Disputa dia 22/01/2021 às 15h. 
Edital disponível em www.casan.com.br. Informações: licitacoes@
casan.com.br. Diretoria Administrativa.

Cod. Mat.: 712589

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Proce-
dimento Licitatório n. 240/2020 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE MINI ESCA-
VADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO 
PARA DIVERSAS AGÊNCIAS DA SRO. Abertura das Propostas 
dia 25/01/2021 às 9h e Sessão de Disputa dia 25/01/2021 às 10h. 
Edital disponível em www.casan.com.br. Informações: licitacoes@
casan.com.br. Diretoria Administrativa.

Cod. Mat.: 712590

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN 
Procedimento Licitatório n. 233/2020 Objeto: AQUISIÇÃO DE-
MACROMEDIDORES DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICOS DO 
TIPO CARRETEL PARA A CASAN. Abertura das Propostas dia 
14/01/2021 às 9h e Sessão de Disputa dia 14/01/2021 às 10h. 
Edital disponível em www.casan.com.br. Informações: licitacoes@
casan.com.br. Diretoria Administrativa.

Cod. Mat.: 712591

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Pro-
cedimento Licitatório n. 215/2020 Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO 
PARA POÇOS DE VISITA E REGISTROS DE MANOBRA. Aber-
tura das Propostas dia 22/01/2021 às 9h e Sessão de Disputa 
dia 22/01/2021 às 10h. Edital disponível em www.casan.com.br. 
Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa.

Cod. Mat.: 712592

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Proce-
dimento Licitatório n. 257/2020 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE TREZE LOTES DE MATERIAIS 
DE SEGURANÇA PARA OS SETORES OPERACIONAIS DA CASAN. 
Abertura das Propostas dia 14/01/2020 às 9h e Sessão de Disputa 
dia 14/01/2020 às 14h. Edital disponível em www.casan.com.br. 
Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa.

Cod. Mat.: 712752

CIASC - RESULTADO DE LICITAÇÃO – Processo 1705/2020 - 
Pregão Eletrônico nº 047/2020. Objeto: Fornecimento e instalação 
de 01 Self tipo perimetral de precisão (insuflamento down flow) com 
capacidade 35 kW (10 TR) de calor sensível. EMPRESA ADJU-
DICADA: LOTE ÚNICO: ARFLEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE 
CLIMATIZAÇÃO LTDA ME. (CNPJ: 10.546.779/0001-07) – Valor 
total do Lote: R$ 197.500,00. Sendo adjudicada e homologado 
o Resultado da Licitação em Reunião de Diretoria Executiva do 
dia 22/12/2020. Florianópolis, 28 de dezembro de 2020. Aquiles 
Munarim – Pregoeiro.

Cod. Mat.: 712599
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PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Extrato do Contrato nº 013/2020-PGE. CONTRATANTE: Procu-
radoria-Geral do Estado/Fundo Especial de Estudos Jurídicos e 
de Reaparelhamento. CONTRATADA: CLARO S.A., CNPJ nº 
40.432.544/0001-47. OBJETO: Prestação de Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modens de 
acesso móvel à internet 4G, em regime de comodato, em decorrência 
do Pregão Eletrônico n° 0057/2020 (SEA 1242/2020). VALOR: O 
preço global mensal, estimado, é de R$ 22.162,50 (vinte e dois 
mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). PRAZO: 
O prazo de vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2020.  ORÇAMENTO: UG/Gestão 
Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento – 
FUNJURE (4191); Subação 8094; Item de Despesa 33.90.39; Fonte 
de Recurso 0.269 ou 0.669. SIGNATÁRIOS: Alisson de Bom de 
Souza, CPF nº 040.906.369-06, pela contratante; e, Fabiano De 
Carlo Tamiozzo, CPF nº CPF nº 996.571.470-34, pela contratada. 
CIG: PGE 4548/2020.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Alisson de Bom de Souza
Procurador-Geral do Estado

Cod. Mat.: 712577

Procuradoria-Geral do Estado
Extrato do 9º Termo Aditivo ao Contrato n. 005/2018-PGE (Decor-
rente da Concorrência n. 044/2017-SEA).
CONTRATANTE: Procuradoria-Geral do Estado CONTRATADA: 
ORBENK ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -  CNPJ n. 
79.283.065/0001-41. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência 
do contrato por 12 (doze) meses, com início em 01/1/2021e término 
em 31/12/2021,  ou até que se conclua novo processo licitatório e 
contratação, o que primeiro ocorrer, mediante ciência prévia de 45 
(quarenta e cinco) dias do término da vigência contratual. As demais 
cláusulas permanecem em vigor. SIGNATÁRIOS: Alisson de Bom 
de Souza, CPF n. 040.906.369-06, pela Contratante; e Ronaldo 
Benkendorf, CPF n. 751.256.849-53, pela Contratada. DATA DA 
ASSINATURA: 28/12/2020. CIG:  2020SO001180
Florianópolis, 28 de novembro de 2020.
Alisson de Bom de Souza
Procurador-Geral do Estado

Cod. Mat.: 712597

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 004/2020-PGE.
Origem: Pregão Eletrônico n. 0002/2020-PGE.
Unidade Gerenciadora: Procuradoria Geral do Estado/Fundo 
Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento –FUNJURE, 
CNPJ: 85.346.468/0001-95. Objeto:

Item Descrição Qde Valor do 
item (R$)

Valor 
Global (R$)

01
Aquisição de licença de 
software Adobe Creative 
Cloud - GOV

02 17.370,00 34.740,00

Licitante Vencedor: MCR Sistemas e Consultoria LTDA., CNPJ 
n. 04.197.254/0001-17, neste ato representada pela Sra. Marcia 
Caetano da Silva, CPF n. 698.295.511-72.
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. Data 
de assinatura: 24 de dezembro de 2020.
CIG: 2020SO001368
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Alisson de Bom de Souza
Procurador-Geral do Estado

Cod. Mat.: 712620

CASA CIVIL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 266/2020-SCC

CONTRATANTE: Casa Civil.
CONTRATADA: ONEWG MULTICOMUNICAÇÃO LTDA.
OBJETO: contratação de agências de propaganda para a prestação 
de serviços de publicidade – LOTE 02 – UTILIDADE PÚBLICA II, 
conforme Concorrência 068/2019-SEA.
DATA DE ASSINATURA: 24/12/2020.

VALOR ANUAL ESTIMADO: R$ 12.000.00,00 (doze milhões de 
reais).
VIGÊNCIA: de 24/12/2020 até 23/12/2021.
ASSINADO POR: Eron Giordani, Chefe da Casa Civil e José Luiz 
Barbosa Netto, representante da empresa ONEWG MULTICO-
MUNICAÇÃO LTDA.
2020AS002173
Florianópolis, 28 de dezembro 2020.

Cod. Mat.: 712579

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 162/2019 INEXI-
GIBILIDADE 13/2019 SED 25380/2019 SIGEF: 2020SO001639
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação.
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL – SENAC/SC. OBJETO: prorrogação do prazo de 
vigência e execução de serviço do Contrato 162/2019 – CLÁUSULA 
QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO com início 
de prorrogação de prazo de vigência em 01/01/2021 e término em 
31/12/2021. Assinado em 23/12/2020. Natalino Uggioni pela SED 
e pela Empresa Rudney Raulino.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712751

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2015 – 
CC32/2015 – SED 11486/2020 SIGEF: 2020SO001014.
CONTRATADA: ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. 
OBJETO: alteração do prazo de vigência, em caráter excepcional, 
do contrato n.º 04/2015, CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO, com o acréscimo de 180 do prazo 
de vigência do contrato tendo início em 26/12/2020 e término em 
23/06/2021, ou até que se conclua a contratação decorrente do 
processo licitatório SED 20418/2020. Também tem como objeto 
a alteração do valor global do contrato - Cláusula Segunda – Do 
Preço, das Condições de Pagamento, Atualização por Inadimple-
mento e do Reajuste – com a supressão de R$ 8.689,14, resultando 
em uma redução de 19,19% do valor global inicial atualizado do 
contrato, devido a supressão de 02 (dois) postos de serventes. 
Assinado em 23/12/2020. Natalino Uggioni pela SED e Alfredo 
Vieira Ibiapina Neto pela Empresa.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712754

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO ITEM 02 DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 155/2020 – SED 
15318/2020. SIGEF: 2020SO001428
CONTRATADA: STRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA. OBJETO: alteração do Item 02 da Ata de Registro de Preços 
do Pregão Eletrônico 155/2020, com o acréscimo de 630 (seiscentos 
e trinta) termômetros, que corresponde a R$ 51.975,00 (cinquenta 
e um mil, novecentos e setenta e cinco reais), representando um 
aumento de 24% (vinte e quatro por cento) do valor inicial atualizado 
do referido item. Assinado em 23/12/2020. Natalino Uggioni pela 
SED e Leonardo Leão Straliotto pela Empresa.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712757

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 288/2020 CV 36/2020 ADR02 255/2019 SIGEF: 
2020SO001445. Contratada: LEZ COMÉRCIO E INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS LTDA ME. OBJETO: Contratação de Empresa Espe-
cializada em Serviços de Engenharia para Instalações do Sistema 
Preventivo Contra Incêndio da EEB EMILIA BOOS LAUS SCHMIDT, 
localizada em SALTINHO/SC. Valor do Contrato: R$ 41.000,39. 
Dotação Orçamentária: Fonte:100. Subfunção/Ação: 11490. Elem. 
Despesa: 44.90.51. Vigência: será 150 dias, contados a partir 
da assinatura do contrato. Assinado em 23/12/2020 por Natalino 
Uggioni pela SED e Edson Zucco pela Empresa.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712773

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 173/2020 – CV 
21/2020 – SIE 24514/2020. SIGEF: 2020SO001013
CONTRATADA: ÁGUAS BRANCAS CONSTRUÇÕES LTDA. OB-
JETO: prorrogação do prazo de vigência e execução de serviço do 
Contrato 173/2020 – CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA – com o 
acréscimo de 90 dias para a execução dos serviços e 101 dias para 
a vigência do contrato, com início de prorrogação do prazo para 
execução dos serviços em 25/11/2020 e término em 22/02/2021 e 
com início de prorrogação de prazo de vigência em 11/02/2021 e 
término em 22/05/2021. Assinado em 23/12/2020. Natalino Uggioni 
pela SED e Janice Nunes do Amaral pela Empresa.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712760

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2018 CC 67/2017 
– SED 30104/2020 SIGEF: 2020SO001631
CONTRATADA: E+PLAN ENGENHARIA LTDA ME. OBJETO: pror-
rogação do prazo de vigência e execução de serviço do Contrato 
86/2018 - Cláusula Sétima - com o acréscimo de 120 dias para a 
execução dos serviços e de 114 dias para a vigência do contrato, 
com início da prorrogação do prazo para execução de serviço 
em 05/01/2021 e término em 04/05/2021 e início da prorrogação 
do prazo da vigência de serviço em 03/04/2021 e término em 
25/07/2021. Assinado em 23/12/2020. Natalino Uggioni pela SED 
e pela Empresa Dilnei de Freitas Jacinto.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712765

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
34/2019 CC 49/2018 – SED 20268/2020 CIG: 22841/2020
CONTRATADA: E+PLAN ENGENHARIA LTDA  ME. OBJETO: pror-
rogação do prazo de vigência e execução de serviço do Contrato 
34/2019 – Cláusula Sétima – com o acréscimo de 180 dias para 
a execução de serviços e 120 dias para a vigência do contrato, 
com início de prorrogação do prazo de execução de serviços em 
25/07/2020 e término em 20/01/2021, e com início de prorrogação 
de prazo de vigência em 22/12/2020 e término em 20/04/2021. As-
sinado em 23/12/2020. Natalino Uggioni pela SED e pela Empresa 
Dilnei de Freitas Jacinto.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712768

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/2020 – CV 
301/2019 – SIE 17519/2020. SIGEF: 2020SO001108
CONTRATADA: SRV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. 
OBJETO: alterada a Cláusula Quinta – Do Valor do Contrato, Cré-
ditos Orçamentários e Reajuste, com o acréscimo de R$ 33.575,89, 
representando um aumento de 20,93% do valor inicial atualizado 
do Contrato. Assinado em 23/12/2020. Natalino Uggioni pela SED 
e André Luiz Simon pela Empresa.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712841

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2019 – TP 155/2019 
– SED 29866/2020. SIGEF: 2020SO001814
CONTRATADA: SINAL CONSTRUÇÕES LTDA. EPP.OBJETO:   
prorrogação do prazo de vigência e execução de serviço do 
Contrato 167/2019 – CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, com o 
acréscimo de 90 dias para a execução de serviços e para a vigên-
cia do contrato, com início de prorrogação do prazo de execução 
dos serviços em 20/12/2020 e término em 19/03/2021, e início de 
prorrogação do prazo de vigência do contrato em 19/03/2021 e 
término em 16/06/2021. Assinado em 23/12/2020. Natalino Uggioni 
pela SED e Mauri José Dartora pela Empresa.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712834

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 163/2019 INEXI-
GIBILIDADE 14/2019 SED 25375/2019 SIGEF: 2020SO001641
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL - SENAI. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigên-
cia e execução de serviço do Contrato 163/2019 – CLÁUSULA 
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QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, com início 
de prorrogação de prazo de vigência em 01/01/2021 e término em 
31/12/2021. Assinado em 23/12/2020. Natalino Uggioni pela SED 
e pela Empresa Fabrizio Machado Pereira.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712837

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO O.S.: 342/2020 SIGEF 
2020SO001930 CONVITE 30/2020 SIE 5869/2020 Contratada: 
ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. ME. inscrita 
no CNPJ sob o nº21.813.114/0001-20. OBJETO: Elaboração dos 
Projetos Executivos de Arquiteturae Engenharia para reforma e 
ampliação da EEB Professora Marta Tavares, no município de 
Rio Negrinho, vinculada à Secretaria de Estado da Educação/
SED. -LOTE 02. VALOR CONTRATO/O.S.: R$ 39.170,75. Item 
Orçamentário: 44.90.51. Ação/Subfunção: 368/11490. Fonte: 100. 
Assinado em: 16/12/2020. Natalino Uggioni pela SED e Régis da 
Silva pela Empresa.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712898

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO O.S.: 341/2020 SIGEF 2020SO00192 
CONVITE 30/2020 SIE 5869/2020 Contratada: ENGEDER 
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. ME. inscrita no CNPJ 
sob o nº21.813.114/0001-20. OBJETO: Elaboração dos Projetos 
Executivos de Arquiteturae Engenharia para reforma e ampliação 
da unidade escolar EEB Paulo Cristiano Heyse, no município 
de Itaiópolis - vinculada à Secretaria de Estado da Educação/
SED, LOTE 01. VALOR CONTRATO/O.S.: R$ 28.887,94. Item 
Orçamentário: 44.90.51. Ação/Subfunção: 368/11490. Fonte: 100. 
Assinado em: 16/12/2020. Natalino Uggioni pela SED e Régis da 
Silva pela Empresa.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2020.
Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 712899

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
EXTRATO DE CONTRATO DA LICITAÇÃO CC 044/2019.
TERCEIRO Termo Aditivo ao Contrato CT.007/2020. Contratante: 
SIE. Contratada: Empresa Qualidade Construções e Pavimentações 
Ltda. Objeto: Acréscimo de Valor em R$ 1.286.275,30 (um milhão, 
duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e 
trinta centavos), Novos Preços e Serviços, Adequação do Quadro 
de Quantitativos e Modificação do Cronograma Físico-financeiro. 
Fundamentação Legal: Art. 65, inciso I, alínea “b”, c/c seu §1º, da 
Lei Federal nº 8.666/93. Local e data: Florianópolis, 28/12/2020. 
Signatários: Secretário Thiago Augusto Vieira, pela SIE e o Sr. 
Hugo Sebastião Malagoli, pela Contratada. GGG 2020AS001815.

Cod. Mat.: 712851

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 2º 
TA ao CT 381/2020 – PSES 140682/2020 – Edital 5172020 – PE 
-  PSES 32734/2019 Empresa: Sepat. Objeto: Prorrogação da 
vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 
2.690.499,84.

Cod. Mat.: 712857

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º TA 
ao CT 252/2020. PSES 83591/2019. Edital PE 0068/2020. Empresa: 
PARTNER FAMILIA ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA 
ME. Objeto: Prorrogação da vigência contratual de 01/01/2021 até 
31/12/2021. Valor total R$ 33.669,00.

Cod. Mat.: 712858

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 2º 
TA ao CT 380/2020 – PSES 140669/2020 – Edital 5172020 – PE 
-  PSES 32734/2019 Empresa: Sepat. Objeto: Prorrogação da 
vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 
3.590.473,92.

Cod. Mat.: 712861

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 2º 
TA ao CT 370/2020 – PSES 140657/2020 – Edital 5172020 – PE 
-  PSES 32734/2019 Empresa: Sepat. Objeto: Prorrogação da 
vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 
2.083.899,12.

Cod. Mat.: 712864

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/ FES torna público: 
Contrato de Prestação de Serviços nº 186/2020 Processo SES 
1260699/2019 – DL 228/2020. Vigência: 22/12/2020 até 20/06/2021. 
Empresa: LABORATÓRIO DE PESQUISAS     CLÍNICAS E BRO-
MATOLÓGICAS LTDA. (BIOMÉDICO) Objeto: Serviços de Exames 
de Análises Clínicas para o HGCR e MCD. Valor total  2.268.618,66.

Cod. Mat.: 712865

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: Er-
rata do Contrato de Prestação de Serviços nº 186/2020 Processo 
SES 120699/2019 DL 228/2020. Empresa: LABORATÓRIO     DE     
PESQUISAS     CLÍNICAS     E BROMATOLÓGICAS LTDA. 
(BIOMÉDICO) Assunto: ONDE SE LÊ: [Assinado digitalmente] 
Luciano Jorge Konescki Superintendente de Gestão Administrativa 
CONTRATANTE [Assinado digitalmente] Luciano Jorge Konescki 
Superintendente de Gestão Administrativa-CEDENTE
LEIA-SE: [Assinado digitalmente] Edinei Carlos da Silva Supe-
rintendente de Gestão Administrativa CONTRATANTE [Assinado 
digitalmente] Edinei Carlos da Silva Superintendente de Gestão 
Administrativa- CEDENTE.
CIG: 2020AS002151.

Cod. Mat.: 712868

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 352/2020 – PSES 140355/2020 – Edital 0358/2020 – PE 
-  PSES 39674/2019 Empresa: Imagem. Objeto: Prorrogação da 
vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 
3.026.316,00.

Cod. Mat.: 712887

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º TA 
ao CT 016/2020. PSES 93074/2019. Edital PE 2394/2019. Empresa: 
JOANNA CALLADO ME – VITAL SAÚDE INTEGRADA. Objeto: 
Prorrogação da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. 
Valor total R$ 80.192,25.

Cod. Mat.: 712771

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 423/2020 – PSES 140720/2020 – Edital 1040/2020 – PE 
-  PSES 153047/2019 Empresa: Metrolotec. Objeto: Prorrogação 
da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total 
R$ 85.393,80.

Cod. Mat.: 712772

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: 1º Termo Aditivo 
– PSES 167210/2020 – Acréscimo de 25% do quantitativo dos 
itens 3 e 4 para a GEBER – ATA 244/2020 – PE 2915/19 – PSES 
139266/19 Empresa: CRP Comércio de Produtos Nutricionais 
e Medicamentos Eireli. Valor Aditado: R$ 223.210,20. Inteiro teor: 
www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 712825

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º Termo 
Aditivo ao Contrato 113/2020, PSES 93891/2019 Edital 2568/2019 
PE, Contratada: Equilibrium Home Care Eireli, Prorrogação de 
01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total para o período da vigência: 
R$ 41.473,64. CIG  1905/2020.

Cod. Mat.: 712827

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 2188/2020
PSES 96118/20 – PE 2343/20. Empresa: Asli Comercial Eireli. 
Objeto: Materiais de Enfermaria e Cirurgia – GEBER. Valor total 
R$ 178.613,64. Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 712777

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 419/2020 – PSES 142042/2020 – Edital 923/2020 – PE 
-  PSES 39830/2019 Empresa: Juarez Augusto Selva Instrumentais 
Cirúrgicos EPP. Objeto: Prorrogação da vigência contratual de 
01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 180.000,00.

Cod. Mat.: 712779

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 2189/2020
PSES 96118/20 – PE 2343/20. Empresa: CRP Comércio de Pro-
dutos Nutricionais e Medicamentos Eireli. Objeto: Materiais de 
Enfermaria e Cirurgia – GEBER. Valor total R$ 42.881,04. Inteiro 
teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 712782

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 2190/2020
PSES 96118/20 – PE 2343/20. Empresa: Monteiro Antunes – 
Insumos Hospitalares Ltda. Objeto: Materiais de Enfermaria 
e Cirurgia – GEBER. Valor total R$ 8.928,00. Inteiro teor: www.
sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 712785

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 2º 
TA ao CT 383/2020 – PSES 140708/2020 – Edital 5172020 – PE 
-  PSES 32734/2019 Empresa: Sepat. Objeto: Prorrogação da 
vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 
985.575,24.

Cod. Mat.: 712788

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUS 069/2017 - SES 39862/2017 
- EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 439/2017
Entidade: Instituto Redenção
Município: Camboriú
CNPJ: 10.197.909/0001-35
Objeto: Prorrogar a  vigência até 31/12/2021, com base em sua 
Cláusula Décima Terceira, e inclusão do gestor e fiscal.
Florianópolis, 23 de dezembro de 2020
André Motta Ribeiro
Secretário de Estado da Saúde
Aprovação GGG 2020AS002216

Cod. Mat.: 712789

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUS 067/2017 - SES 39864/2017 
- EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 439/2017
Entidade: Instituto Redenção – Comunidade Terapêutica Fazenda 
Bom Sucesso
Município: Camboriú
CNPJ: 10.197.909/0004-88
Objeto: Prorrogar a  vigência até 31/12/2021, com base em sua 
Cláusula Décima Terceira, e inclusão do gestor e fiscal.
Florianópolis, 23 de dezembro de 2020
André Motta Ribeiro
Secretário de Estado da Saúde
Aprovação GGG 2020AS002217

Cod. Mat.: 712792

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUS 020/2017 - SES 34759/2017 
- EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 439/2017
Entidade: Centro de Tratamento de Adicções - CETRAD
Município: Içara
CNPJ: 13.699.575/0001-96
Objeto: Prorrogar a  vigência até 31/12/2021, com base em sua 
Cláusula Décima Terceira, e inclusão do gestor e fiscal.
Florianópolis, 18 de dezembro de 2020
André Motta Ribeiro
Secretário de Estado da Saúde
Aprovação GGG 2020AS002218

Cod. Mat.: 712795

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUS 040/2017 - SES 35868/2017 
- EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 439/2017
Entidade: Associação Beneficente Ebennezer de Imbituba
Município: Imbituba
CNPJ: 79.680.336/0001-00
Objeto: Prorrogar a  vigência até 31/12/2021, com base em sua 
Cláusula Décima Terceira, e inclusão do gestor e fiscal.
Florianópolis, 23 de dezembro de 2020
André Motta Ribeiro
Secretário de Estado da Saúde
Aprovação GGG 2020AS002219

Cod. Mat.: 712796

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUS 051/2017 - SES 36795/2017 
- EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 439/2017
Entidade: Centro de Recuperação Nova Esperança - CERENE
Município: Ituporanga
CNPJ: 79.372.108/0006-70
Objeto: Prorrogar a  vigência até 31/12/2021, com base em sua 
Cláusula Décima Terceira, e inclusão do gestor e fiscal.
Florianópolis, 23 de dezembro de 2020
André Motta Ribeiro
Secretário de Estado da Saúde
Aprovação GGG 2020AS002220

Cod. Mat.: 712797

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 2º 
TA ao CT 382/2020 – PSES 140702/2020 – Edital 5172020 – PE 
-  PSES 32734/2019 Empresa: Sepat. Objeto: Prorrogação da 
vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 
2.299.999,92.

Cod. Mat.: 712803
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: 1º Termo Aditivo 
– PSES 164181/2020 – Acréscimo de 25% do quantitativo do 
item 03 para a GEBER – ATA 650/2020 – PE 3134/19 – PSES 
147793/19 Empresa: Antibióticos do Brasil Ltda. Valor Aditado: 
R$ 199.200,00. Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 712806

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: 1º Termo Aditivo – 
PSES 163617/2020 – Acréscimo de 25% do quantitativo do item 
10 para a DIAF – ATA 285/2020 – PE 3201/19 – PSES 153258/19 
Empresa: Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos 
e Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. Valor Aditado: R$ 
1.467,45. Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 712817

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: 1º Termo Aditivo 
– PSES 167840/2020 – Acréscimo de aproximadamente 24,91% 
do quantitativo do item 1 e 25% do quantitativo do item 2 para a 
DIAF – ATA 594/2020 – PE 384/20 – PSES 18972/20 Empresa: 
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli. Valor Aditado: R$ 
904.292,46. Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 712818

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 033/2020. PSES 82215/2019. Edital PE 2441/2019. 
Empresa: RMS & GC MEDICINA E SAÚDE LTDA - RESILIÊNCIA 
MEDICINA E SAÚDE & CONSULTORIA E GESTÃO. Objeto: 
Prorrogação da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. 
Valor total R$ 6.396,00.

Cod. Mat.: 712758

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES Rescisão do Contrato 
448/2020. Contratada: Neuroreab Reabilitação e Terapêutica Ltda 
EPP.Objeto: Serviços de fisioterapia neurofuncional, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional e protocolo e manutenção therasuit. PSES 
59819/2020. DL 1741/2020. Ordem Judicial. Rescisão a partir de 
23/10/2020, tendo em vista o processo improcedente e revogou 
a tutela anteriormente concedida em relação aos procedimentos 
requeridos, em razão da parte autora não necessitar mais dos 
serviços pleiteados.

Cod. Mat.: 712706

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 433/2020 – PSES 140737/2020 – Edital 1181/2020 – PE 
-  PSES 39646/2019 Empresa: Esterimax. Objeto: Prorrogação 
da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total 
R$ 7.182.000,00.

Cod. Mat.: 712709

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 425/2020 – PSES 140736/2020 – Edital 1327/2020 – PE 
-  PSES 115690/2019 Empresa: Metrolotec. Objeto: Prorrogação 
da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total 
R$ 57.934,68.

Cod. Mat.: 712715

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 2182/2020
PSES 94685/2020 – PE 2377/2020. Empresa: Maycon Will Eireli. 
Objeto: Materiais de higiene e limpeza - GEBER. Valor total R$ 
9.723,00. Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 712556

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 627/2020 – PSES 167939/2020– Edital 1885/2020 PE – 
PSES 81348/2019. Empresa: Ilhatec Comércio de Equipamentos 
Médico-Hospitalares Ltda EPP. Objeto: Prorrogação da vigência 
contratual de 01/01/21 até 31/12/21. Valor total R$ 95.706.60.

Cod. Mat.: 712557

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º TA 
ao CT 614/2020 – PSES 153391/2020– Edital SEA 0021/2020 PE 
– PSEA 16611/2019. Empresa: P&P Turismo Eireli - EPP. Objeto: 
Prorrogação da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. 
Valor total R$ 15.801.154,08.

Cod. Mat.: 712565

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 582/2020 – PSES 148372/2020 – Edital 0066/2020 PE 
– PSES 111828/2019. Empresa: Nutriville. Objeto: Prorrogação 
da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total 
R$ 5.778.481,32.

Cod. Mat.: 712600

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 579/2020 – PSES 148356/2020 – Edital 0060/2020 
PE – PSES 111834/2019. Empresa: Sepat. Objeto: Prorrogação 
da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total 
R$ 4.361.550,84

Cod. Mat.: 712607

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 2º 
TA ao CT 566/2020 – PSES 143702/2020 – Edital 0062/2020 PE 
– PSES 139690/2019. Empresa: Mais Sabor. Objeto: Prorrogação 
da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total 
R$ 11.735.490,00.

Cod. Mat.: 712619

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 532/2020 – PSES 140779/2020 – Edital 2481/2019 PE 
– PSES 99265/2019. Empresa: Datainfo. Objeto: Prorrogação da 
vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 
3.272.799,96.

Cod. Mat.: 712632

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 526/2020 – PSES 150410/2020 – Edital 1922/2020 PE 
– PSES 80425/2020. Empresa: Hospitália. Objeto: Prorrogação 
da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total 
R$ 22.800,00.

Cod. Mat.: 712653

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 437/2020 – PSES 140758/2020 – Edital 1602/2020 PE 
– PSES 11406/2020. Empresa: Ilha dos Sabores. Objeto: Prorro-
gação da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor 
total R$ 119.462,52.

Cod. Mat.: 712689

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 436/2020 – PSES 140747/2020 – IL 1863/2020 – PSES 
45749/2017 Empresa: Cleumara Kosmann. Objeto: Prorrogação 
da vigência contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total 
R$ 337.200,00.

Cod. Mat.: 712691

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 2187/2020
PSES 96118/20 – PE 2343/20. Empresa: Aaba Comércio de 
Equipamentos Médicos Eireli. Objeto: Materiais de Enfermaria 
e Cirurgia – GEBER. Valor total R$ 21.420,00. Inteiro teor: www.
sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 712692

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NO SUS 230/2020 - SES 134676/2020 - INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 2631/2020
Entidade: Sociedade Beneficente São CamiloMunicípio: Porto 
UniãoCNPJ: 60.975.737/0095-31
Objeto: Conversão do 2º Termo Aditivo do Contrato 021/2020 para 
repasse de auxílio emergencial para combate à pandemia da CO-
VID-19 e tem efeitos retroativos à data da expedição do ato original, 
consistindo na mudança da tipificação formal do ato, sem impacto 
sobre seu conteúdo, conforme Parecer Nº PAR 1.700/2020-COJUR/
SES constante às fls. 199-206 do SES 64414/2020.
Resumo da Programação Orçamentária
Programação Mensal – R$ 396.000,00
Florianópolis, 23 de dezembro de 2020
André Motta RibeiroSecretário de Estado da Saúde
Aprovação GGG 2020AS002142

Cod. Mat.: 712699

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NO SUS 235/2020 - SES 134685/2020 - INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 2635/2020
Entidade: Hospital São SebastiãoMunicípio: TurvoCNPJ: 
86.513.124/0001-96
Objeto: Conversão do 1º Termo Aditivo do Contrato 039/2020 para 
repasse de auxílio emergencial para combate à pandemia da CO-
VID-19 e tem efeitos retroativos à data da expedição do ato original, 
consistindo na mudança da tipificação formal do ato, sem impacto 
sobre seu conteúdo, conforme Parecer Nº PAR 1.700/2020-COJUR/
SES constante às fls. 199-206 do SES 64414/2020.
Resumo da Programação Orçamentária
Programação Mensal – R$ 216.000,00
Florianópolis, 23 de dezembro de 2020
André Motta RibeiroSecretário de Estado da Saúde
Aprovação GGG 2020AS002143

Cod. Mat.: 712700

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUS N° 009/2020 - SES 131645/2019 
- EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 2376/2019
Entidade: Instituto de Ensino e Assistência Social – Hospital Sal-
vatoriano Divino Salvador
Município: Videira
CNPJ:  86.552.809/0003-03
Objeto: Repasse do recurso oriundo da Portaria MS 3137 de 
19/11/2020, referente à habilitação de 10 (dez) leitos de UTI Adulto 
Tipo II - exclusivos para atendimento a pacientes com COVID-19.
Vigência: A partir da assinatura por 90 dias.
Resumo da Programação Orçamentária
Parcela única - R$ 1.440.000,00
Florianópolis, 18 de dezembro de 2020
André Motta Ribeiro
Secretário de Estado da SaúdeAprovação GGG 2020AS002162

Cod. Mat.: 712701

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 275/2020 – PSES 140353/2020 – Edital 0297/2020 – PE 
-  PSES 30071/2019 Empresa: Jorge Luiz Machado e Cia Ltda. 
Objeto: Prorrogação da vigência contratual de 01/01/2021 até 
31/12/2021. Valor total R$ 87.840,00.

Cod. Mat.: 712900

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 274/2020 – PSES 140349/2020 – IL 0974/2020 –  PSES 
20340/2020 Empresa: W & Z. Objeto: Prorrogação da vigência 
contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 91.200,00.

Cod. Mat.: 712902

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º TA 
ao CT 273/2020 – PSES 140347/2020 – Edital  0974/2020 –  PSES 
20340/2020 Empresa: Hospitália. Objeto: Prorrogação da vigência 
contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 51.600,00.

Cod. Mat.: 712904

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º TA 
ao CT 264/2020 – PSES 140345/2020 – Edital  3008/2019 –  PSES 
39713/2019 Empresa: Virtual. Objeto: Prorrogação da vigência 
contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 17.085,72.

Cod. Mat.: 712905

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º TA 
ao CT 263/2020 – PSES 140343/2020 – Edital  3008/2019 –  PSES 
39713/2019 Empresa: Powercom. Objeto: Prorrogação da vigência 
contratual de 01/01/2021 até 31/12/2021. Valor total R$ 91.530,00.

Cod. Mat.: 712906

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES: ATA 2170/2020
PSES 116150/20 – PE 2512/20. Empresa: Carlos Patrício Camus-
setti Munoz. Objeto: Materiais de Laboratório – LACEN. Valor total 
R$ 3.277,00. Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 712850

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 1º 
TA ao CT 297/2020 – PSES 140354/2020 – Edital 088/2020 – PE 
-  PSES 149951/2019 Empresa: Soluções em Física Médica Ltda. 
Objeto: Prorrogação da vigência contratual de 01/01/2021 até 
31/12/2021. Valor total R$ 219.120,00.

Cod. Mat.: 712895

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 183/SSP/2020. Origem: Pregão Eletrônico nº 039/
SSP/2020. Objeto: Aquisição de câmeras de videomonitoramento 
para reposição e otimização do Programa Bem-te-vi. Contratada: 
CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP. Signatário: Marcelo    
Teófilo    Spinello, CPF nº 768.628.959-15. Valor total previsto: 
592.816,00 (quinhentos   e   noventa   e   dois   mil, oitocentos   e   
dezesseis   reais). Prazo de Vigência: 10/12/2020 a 10/03/2021. 
Data de Assinatura: 10/12/2020. Contratante: Fundo para Me-
lhoria da Segurança Pública. Signatária: Luciana da Silva Pinto 
Maciel, CPF 887.574.639-72. Dotação Orçamentária: Natureza: 
44.90.52.24; Unidade Orçamentária: 16091; Subação: 11918; 
Fonte: 0111, 0185, 0191, 0228, 0229, 0285, 0385, 0381, 0628, 
0685: Processo SGP-e: SSP 4156/2020. Solicitação GGG: 
2020SO001124. Aprovação GGG: 2020AS001284.

Cod. Mat.: 712890

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 184/SSP/2020. Origem: Pregão Eletrônico nº 039/
SSP/2020. Objeto: Aquisição de câmeras de videomonitoramento 
para reposição e otimização do Programa Bem-te-vi. Contratada: 
INTELBRAS S/A – INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELE-
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TRÔNICA BRASILEIRA. Signatário: Márcio Ferreira da Silva, 
CPF nº 259.205.908-31.
Valor total previsto: 469.400,00 (quatrocentos e sessenta e 
nove mil e quatrocentos reais). Prazo de Vigência: 10/12/2020 a 
10/03/2021. Data de Assinatura: 10/12/2020. Contratante: Fun-
do para Melhoria da Segurança Pública. Signatária: Luciana da 
Silva Pinto Maciel, CPF 887.574.639-72. Dotação Orçamentária: 
Natureza: 44.90.52.24; Unidade Orçamentária: 16091; Subação: 
11918; Fonte: 0111, 0185, 0191, 0228, 0229, 0285, 0385, 0381, 
0628, 0685: Processo SGP-e: SSP 4156/2020. Solicitação GGG: 
2020SO001072. Aprovação GGG: 2020AS001202.

Cod. Mat.: 712892

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 104536/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA - ME. Origem: 
Pregão Eletrônico nº 136/CPL/DGPC/2018. Objeto CO: Prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador 
instalado na DEIC, sem o fornecimento de peças. Item Orça-
mentário: 33.90.39.17. Subação: 6753. Fonte: 0.111.33. Data 
de Assinatura: 16/12/2020. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 
00/CPL/DGPC/2019. Objeto: Prorroga a vigência do contrato até 
31/12/2021 e inclui cláusula anticorrupção.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712829

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS  ADITIVOS  AOS  CONTRATOS  DE 
SERVIÇOS
PCSC n.º  PCSC 00104686/2020.
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
LIDER  TÁXI  AÉREO  S/A –AIR  BRASIL. Origem: Pregão 
Eletrônico nº 043/CPL/DGPC/2019. Objeto CO: Prestação de 
serviço de locação de aeronave. Item Orçamentário: 33.90.39 
Programa: 0706. Subação: 13133. Fonte: 0.1.11. Data de Assi-
natura: 16/12/2020. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 070/CPL/
DGPC/2019 – Objeto: Prorrogação da vigência do contrato até o 
dia 31/12/2021 e insere cláusula anticorrupção conforme Instrução 
Normativa Conjunta CGE/SEA Nº 01/2020. Valor do Contrato (12 
meses):  R$ 863.380,00.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712766

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 104280/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
CHAVEIRO JOÃO COLIN LTDA. Origem: Dispensa de Licitação 
nº 054/CPL/DGPC//2019. Objeto CO: Prestação de serviços de 
chaveiro, mediante requisição, para atender as necessidades da 
2ª Delegacia Regional de Polícia de Joinville. Item Orçamentário: 
33.90.39.16. Subação: 14787. Fonte: 0.669. Data de Assinatura: 
15/12/2020. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 060/CPL/DGPC/2019. 
Objeto: Prorroga a vigência do contrato até 31/12/2021 e inclui 
cláusula anticorrupção.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712761

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 104294/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA - ME. Origem: 
Pregão Eletrônico nº 136/CPL/DGPC/2018. Objeto CO: Prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador 
instalado na DEIC, sem o fornecimento de peças. Item Orça-
mentário: 33.90.39.17. Subação: 6753. Fonte: 0.111.33. Data 
de Assinatura: 16/12/2020. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 
002/CPL/DGPC/2019. Objeto: Prorroga a vigência do contrato 
até 31/12/2021 e inclui cláusula anticorrupção.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712820

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 123117/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: AS-
SOCIAÇÃO FLORIANOPOLITANA DE DEFICIENTES FÍSICOS. 
Origem: Dispensa de Licitação nº 140/SSP/2018. Objeto CO: 
Prestação de serviços de 1 posto de digitador na Grande Floria-
nópolis. Item Orçamentário: 33.90.37.01. Subação: 6753. Fonte: 
0.111.33. Data de Assinatura: 18/12/2020. 4º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 006/SSP/2019. Objeto: Prorroga a vigência do contrato 
até 31/12/2021 e insere a cláusula anticorrupção.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712702

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 123098/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: AS-
SOCIAÇÃO FLORIANOPOLITANA DE DEFICIENTES FÍSICOS. 
Origem: Dispensa de Licitação nº 068/CPL/DGPC/2016. Objeto 
CO: Prestação de serviços de 12 postos de digitadores na Grande 
Florianópolis. Item Orçamentário: 33.90.37.01. Subação: 6753. 
Fonte: 0.111.33. Data de Assinatura: 18/12/2020. 10º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 114/CPL/DGPC/2016. Objeto: Prorroga a 
vigência do contrato até 31/12/2021 e insere a cláusula anticorrupção.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712697

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 124820/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: B&M 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. Origem: Concorrência nº 
0061/2018. Objeto CO: Prestação de serviços de mão de obra 
terceirizada – operador de empilhadeira. Item Orçamentário: 
33.90.37.01. Subação: 6753. Fonte: 0.111.33. Data de Assinatu-
ra: 23/12/2020. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 256/SSP/2018. 
Objeto: Prorroga a vigência do contrato até 31/12/2021 e insere 
a cláusula anticorrupção.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712720

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS  ADITIVOS  AOS  CONTRATOS  DE 
SERVIÇOS
PCSC n.º 00117139/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
RETÍFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA. EPP. Origem: 
Pregão Presencial nº 109/CPL/DGPC/2018. Objeto CO: Prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o for-
necimento de peças para os veículos pesados da frota da Polícia 
Civil. Item Orçamentário: 33.90.30 e 33.90.39 Programa: 0707. 
Subação: 6753. Fonte: 0111.33. Data de Assinatura: 16/12/2020. 
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 222/CPL/DGPC/2018 – Objeto: 
Prorrogação da vigência do contrato até o dia 31/03/2021. Valor 
Anual do Contrato: R$ 40.000,00.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712722

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS  ADITIVOS  AOS  CONTRATOS  DE 
SERVIÇOS
PCSC n.º 00104744/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
RETÍFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA. EPP. Origem: 
Pregão Presencial nº 006/2016. Objeto CO: Prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento 
de peças para os veículos da frota da Polícia Civil. Item Orça-
mentário: 33.90.30.01, 33.90.30.04, 33.90.30.39 e 33.90.39.19. 
Programa: 0702. Subação: 13148. Fonte: 0.1.11 Data de Assi-
natura: 16/12/2020. 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 088/CPL/
DGPC/2016 – Objeto: Prorrogação da vigência do contrato até o 
dia 31/03/2021 e alteração da dotação. Valor Anual do Contrato: 
R$ 90.182,43.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712724

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 104254/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: BRD 
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. Origem: Pregão Eletrônico 
nº 002/SSP/2020. Objeto CO: Prestação de serviços técnicos es-
pecializados na área de tecnologia da informação com manutenção 
preventiva e corretiva e fornecimento de peças aos equipamentos 
de informática e correlatos. Item Orçamentário: 33.90.40.95. Su-
bação: 6753. Fonte: 0.111.33. Data de Assinatura: 15/12/2020. 
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 124/CPL/DGPC/2020. Objeto: 
Prorroga a vigência do contrato até 31/12/2021.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712725

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS  ADITIVOS  AOS  CONTRATOS  DE 
SERVIÇOS
PCSC n.º  00123138/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
PROFISER SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA. Origem: Con-
corrência nº 0045/2017. Objeto CO: Prestação de 129 (cento e 
vinte e nove) postos de serviços terceirizados. Item Orçamentário: 
33.90.37.01, 33.90.37.02 e 33.90.37.05 Programa: 0704. Suba-
ção: 6753. Fonte: 0.111.33. Data de Assinatura: 28/12/2020. 10º 

Termo Aditivo ao Contrato nº 392/CPL/DGPC/2017 – Objeto: 
Prorrogação da vigência do contrato até o dia 31/12/2021 ou até 
o término do processo licitatório. Valor Anual do Contrato: R$ 
5.806.647,24.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712733

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 104270/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA S.A - CIASC. Origem: Dispensa de Licitação nº 
076/CPL/DGPC//2020. Objeto CO: Prestação de serviços técnicos 
especializados na área de tecnologia da informação e comunicação. 
Item Orçamentário: 33.90.40.32. Subação: 6753. Fonte: 0.111.33. 
Data de Assinatura: 09/12/2020. 1º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 122/CPL/DGPC/2020. Objeto: Prorroga a vigência do contrato 
até 31/12/2021 e inclui cláusula anticorrupção.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712734

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS  ADITIVOS  AOS  CONTRATOS  DE 
SERVIÇOS
PCSC n.º  00126024/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. Ori-
gem: Concorrência nº 0017/SEA/2015. Objeto CO: Prestação 
de serviços terceirizados de limpeza e conservação. Item Orça-
mentário: 33.90.37.02. Subação: 6753. Fonte: 0.111.33 Data de 
Assinatura: 23/12/2020. 17º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/
CPL/DGPC/2015 – Objeto: Prorrogação da vigência do contrato 
até o dia 31/03/2021 ou até a formalização de termo de rescisão 
pertinente, caso a licitação seja concluída com êxito antes desta 
data. Valor do TA: R$ 2.856.099,85.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712741

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC 00104720/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada:MD 
CONTROLE DE PRAGAS LDTA EPP.Origem: Pregão Eletrônico 
nº 101/CPL/DGPC/2019. Objeto CO: prestação  de  serviço  de  
desentupimento  e  esgotamento  de  fossa,  desentupimento  de 
vaso sanitário ou pia e de caixa de gordura e de limpeza em caixa 
de inspeção, mediante requisição, pelo regime de execução  do  
contrato  por  preço  unitário, para atender  as  necessidades  da  
Polícia  Civil,  na  Grande  Florianópolis.Item Orçamentário: 
33.90.39.Subação: 6753. Fonte: 0111.33. Data de Assinatura: 
16/12/2020. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/CPL/DGP-
C/2020Objeto: Fica prorrogada a vigência do contrato, até 31 
de dezembro de 2021 e insere a Cláusula anticorrupção coforme 
Instrução Normativa Conjunta CGE/SEA Nº 01/2020.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712742

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 104279/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA S.A - CIASC. Origem: Dispensa de Licitação 
nº 005/CPL/DGPC//2019. Objeto CO: Prestação de serviços de 
virtualização de servidores e do fornecimento de 1 (um) certifica-
do digital tipo A1 para atender ao SITTEL da Polícia Civil. Item 
Orçamentário: 33.90.40.32. Subação: 6753. Fonte: 0.111.33. 
Data de Assinatura: 09/12/2020. 2º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 012/CPL/DGPC/2029. Objeto: Prorroga a vigência do contrato 
até 31/12/2021 e inclui cláusula anticorrupção.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712744

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 104185/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: AUTO 
MECÂNICA PEQUENO LTDA. Origem: Pregão Presencial nº 072/
CPL/DGPC/2018. Objeto CO: Prestação de serviços de manuten-
ção corretiva e preventiva incluindo fornecimento de peças para os 
veículos pertencentes à frota da Delegacia Regional de Polícia de 
Joinville. Item Orçamentário: 33.90.30.01, 33.90.30.04, 33.90.30.39 
e 33.90.39.19. Subação: 14787 e 14789. Fonte: 0.111.33 e 0.669. 
Data de Assinatura: 18/12/2020. 4º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 144/CPL/DGPC/2018. Objeto: Prorroga a vigência do contrato 
até 31/03/2021 e insere a cláusula anticorrupção.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712713
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POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS  ADITIVOS  AOS  CONTRATOS  DE 
SERVIÇOS
PCSC n.º 0014727/2020–
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: W 
& Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. Origem: 
Pregão Eletrônico nº 104/CPL/DGPC/2018. Objeto CO: Prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos 
de ar condicionado, com fornecimento de peças e materiais. Item 
Orçamentário: 33.90.39 Programa: 0707. Subação: 6753. Fon-
te: 0111.33. Data de Assinatura: 23/12/2020. 3º Termo Aditivo 
ao Contrato nº 194/CPL/DGPC/2018 – Objeto: Prorrogação da 
vigência do contrato até o dia 31/12/2021. Valor Anual do Con-
trato: R$ 202.338,00.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712708

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS  ADITIVOS  AOS  CONTRATOS  DE 
SERVIÇOS
PCSC n.º 00104642/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
GUIA VEÍCULOS LTDA Origem: Pregão nº 076/CPL/DGPC/2016. 
Objeto CO: Prestação de serviço de locação de 43 veículos para 
a Polícia Civil de Santa Catarina. Item Orçamentário: 33.90.39.27 
Programa: 0707. Subação: 6753. Fonte: 0111. Data de Assi-
natura: 10/12/2020. 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 229/CPL/
DGPC/2016 – Objeto: Prorrogação até 31/12/2021. Valor da 
alteração contratual: R$ 923.640,00.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712840

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 104583/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
ELEVACON ELEVADORES CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
LTDA. Origem: Pregão Eletrônico nº 046/CPL/DGPC/2020. Objeto 
CO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva 
em elevadores, com fornecimento de peças, exceto motor de 
tração, para atender a 1ª Delegacia de Polícia da Capital. Item 
Orçamentário: 33.90.39.17. Subação: 6753. Fonte: 0.111.33. 
Data de Assinatura: 16/12/2020. 1º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 080/CPL/DGPC/2020. Objeto: Prorroga a vigência do contrato 
até 31/12/2021.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712844

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 104609/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
ELEVACON ELEVADORES CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
LTDA. Origem: Pregão Presencial nº 020/CPL/DGPC/2017. Objeto 
CO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, 
sem fornecimento de peças, no elevador instalado na Delegacia de 
Polícia da Comarca de Camboriú. Item Orçamentário: 33.90.39.17. 
Subação: 6753. Fonte: 0.111.33. Data de Assinatura: 16/12/2020. 
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 045/CPL/DGPC/2017. Objeto: 
Prorroga a vigência do contrato até 31/12/2021 e inclui cláusula 
anticorrupção.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712846

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOSAOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
PCSC n.º 104565/2020
Contratante: Fundo de melhoria da Polícia Civil. Contratada: 
DÍGITRO TECNOLOGIA S/A. Origem: Inexigibilidade de Licitação 
nº 092/CPL/DGPC/2016. Objeto CO: Prestação de serviço de 
suporte técnico da Solução Guardião Web. Item Orçamentário: 
33.90.40.08. Subação: 13098. Fonte: 0.111.33. Data de Assi-
natura: 07/12/2020. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 137/CPL/
DGPC/2016. Objeto: Prorroga a vigência do contrato até 31/12/2021 
e inclui cláusula anticorrupção.
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Cod. Mat.: 712848

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 33-21-CBMSC. Processo: Pregão Eletrônico nº 
48-20-CBMSC. Contratante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DE SANTA CATARINA. Contratada: ZAMI DISTRIBUIDORA LTDA 
ME. Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios 
para consumo no ano de 2021, para as Organizações do Corpo 
de Bombeiros Militar de Santa Catarina, região de Tubarão. Valor: 
R$ 1.112,00. Dotação: 14076, 13131, 4387, 13115 / 3.3.90.30.07 
/ 0.1.11. Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021. Data: Florianópolis, 
23/12/2020. Assinaturas: Eduardo Antônio Gomes da Rocha, pelo 
contratante e ZAMI DISTRIBUIDORA LTDA ME, pela contratada.
Aprovação GGG: 2020AS002005.

Cod. Mat.: 712634

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA-FCC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
CONVÊNIO N° 01/2020, TRANSFERÊNCIA N°  2019TR001583. 
SEF 5110/2019
Concedente:  Fundação  Catarinense  de  Cultura  -  FCC; Con-
venente: Município de Arroio Trinta.
Objeto: prorrogação até 31 de março de 2021 da vigência do termo 
de convênio.  Data da Vigência: 31/03/2021. Data da assinatura: 
24/12/2020.
Ana Lúcia Coutinho
Presidente

Cod. Mat.: 712703

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 32/FCEE/20 -Nº 
PROTOCOLO CIG/SGP-e: 2020AS1909 - VINCULAÇÃO: Contrato 
originário 13/FCEE/2018. CONTRATANTE: Laboratório Biológico 
Análise Química e Microbiologia. OBJETO: Prorrogação de prazo 
de vigência. VALOR DO CONTRATO DURANTE A VIGÊNCIA: R$ 
3.780,00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação 11654, Elemento de 
despesa 339039., Fonte 100 e 120. VIGÊNCIA: 01/01/2021 até 
31/12/2021. DATA: 22 de dezembro de 2020. Assinaturas: Rubens 
Feijó, pela Contratante e ,Marco Aurélio Ronchi, pela Contratada.

Cod. Mat.: 712730

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/FCEE/20 -Nº PROTOCOLO 
CIG/SGP-e: 2020AS1891 - VINCULAÇÃO: Contrato originário 08/
FCEE/2017. CONTRATANTE: Lavanderia Santa Catarina LTDA 
ME. OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência. VALOR ESTI-
MA.DO DO CONTRATO DURANTE A VIGÊNCIA: R$ 29.650,00 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação11654, Elemento de despesa 
339039., Fonte 100 e 120. VIGÊNCIA: 01/01/2021 até 31/12/2021 
ou até finalizar nova licitação. DATA: 22 de dezembro de 2020. 
Assinaturas: Rubens Feijó, pela Contratante e, Caelos Henrique 
C. Junior, pela Contratada.

Cod. Mat.: 712737

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE - FESPORTE
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundação Catarinense de Esporte
CNPJ: 73.360.505/0001-30
Origem: Registro de Preços - PE Nº 001/2020
Objeto: Aquisição de material esportivo para atendimento às
escolas da rede pública de ensino de do Estado de Santa Catarina.

2020AF000001
Contratada: ADBX – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 00.147.109/0001-56
Item 001 - Quant. 14750; Preço Total: 560.352,50
Unidade Orçamentária: 410010: Crédito orçamentário:
33.90.30-14; Fonte: 100; Ação: 14868
Assinatura: 09/12/2020
Pela contratada: Dilnei Bitencourt
Pelo contratante: Camile Silveira Pacheco
CIG FESPORTE: 2020 SO1069

Cod. Mat.: 712853

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1141/2019. CASAN 
X QGS QUÍMICA DO BRASIL LTDA. OBJETO: Produto químico 
antiespumante à base de silicone. ORIGEM: PLE nº 178/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100134395 Valor: R$ 61.750,00 
PRAZO: 15 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712609

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1143/2019. CASAN 
X GUARAMEX COMERCIAL LTDA. OBJETO: Fornecimento de 
produtos químicos para a CASAN, Lote 1. ORIGEM: PLE nº 127/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100135137 Valor: R$ 37.000,00 
PRAZO: 15 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712610

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1144/2019. CASAN 
X HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES 
LTDA. OBJETO: Fornecimento de produtos químicos para a CASAN, 
lote 2. ORIGEM: PLE nº 127/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100134547 Valor: R$ 16.810,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100134556 Valor: R$ 6.724,00 
PRAZO: 15 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712611

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1145/2019. CASAN 
X LICS SUPER ÁGUA EIRELI EPP. OBJETO: Fornecimento de 
produtos químicos para a CASAN, lote 3. ORIGEM: PLE nº 127/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100134544 Valor: R$ 68.544,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100134555 Valor: R$ 7.140,00 
PRAZO: 15 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712612

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1188/2019. CASAN 
X SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA. OBJETO: Tubulação 
em ferro fundido para manutenção dos sistemas de água e esgoto 
da CASAN. ORIGEM: PLE nº 205/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100135390 Valor: R$ 205.536,60 
PRAZO: 60 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100115130 Valor: R$ 103.551,60 
PRAZO: 60 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712613

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1207/2019. 
CASAN X EQUIPAR PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. OBJETO: 
Equipamentos de proteção para atendimento aos diversos setores 
da CASAN, Lote 1. ORIGEM: PLP nº 117/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100134659 Valor: R$ 4.653,10 
PRAZO: 31 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712614

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1209/2019. 
CASAN X EQUIPAR PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. OBJETO: 
Equipamentos de proteção individual para atendimento aos diversos 
setores da CASAN, Lote 6. ORIGEM: PLP nº 117/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100136895 Valor: R$ 21.120,00 
PRAZO: 32 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712615

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1220/2019. CASAN 
X SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI 
ME. OBJETO: Equipamentos de proteção para atendimento aos 
diversos setores da CASAN, Lote 7. ORIGEM: PLP nº 117/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100136898 Valor: R$ 1.037,50 
PRAZO: 32 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712616

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1221/2019. CASAN 
X SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI 
ME. OBJETO: Equipamentos de proteção para atendimento aos 
diversos setores da CASAN, Lote 17. ORIGEM: PLP nº 117/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100137222 Valor: R$ 22.482,75 
PRAZO: 60 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712617

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1223/2019. CASAN 
X VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP. 
OBJETO Equipamentos de proteção para atendimento aos diversos 
setores da CASAN, Lote 16. ORIGEM: PLP nº 117/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100136904 Valor: R$ 5.950,00 
PRAZO: 32 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712618
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Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1224/2019. CASAN 
X VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
-EPP. OBJETO: Equipamentos de proteção para atendimento aos 
diversos setores da CASAN, Lote 10. ORIGEM: PLP nº 117/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100136891 Valor: R$ 65.000,00 
PRAZO: 32 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712621

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1230/2019. CASAN 
X QGS QUÍMICA DO BRASIL LTDA. OBJETO: Produtos químicos, 
Lote 1. ORIGEM: PLE nº 252/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100136834 Valor: R$ 115.600,00 
PRAZO: 24 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137071 Valor: R$ 80.920,00 
PRAZO: 15 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712622

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1231/2019. CA-
SAN X PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. OBJETO: 
Produtos químicos, Lote 2. ORIGEM: PLE nº 252/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100135030 Valor: R$ 13.161,40 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100135440 Valor: R$ 34.094,20 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137649 Valor: R$ 24.157,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100138072 Valor: R$ 14.406,00 
PRAZO: 15 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712623

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1238/2019. CASAN 
X MINERPRIMUS DO BRASIL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 
MINÉRIOS LTDA. OBJETO: Materiais filtrantes, Lote 1. ORIGEM: 
PLE nº 263/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100134807 Valor: R$ 2.976,16 
PRAZO: 67 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137560 Valor: R$ 975,52 
PRAZO: 32 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137562 Valor: R$ 231,48 
PRAZO: 32 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137941 Valor: R$ 804,66 
PRAZO: 30 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100138168 Valor: R$ 2.204,56 
PRAZO: 31 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712624

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1239/2019. CASAN 
X MINERPRIMUS DO BRASIL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 
MINÉRIOS LTDA. OBJETO: Materiais filtrantes, Lote 2. ORIGEM: 
PLE nº 263/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100134809 Valor: R$ 4.554,70 
PRAZO: 67 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137563 Valor: R$ 350,84 
PRAZO: 32 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137564 Valor: R$ 258,51 
PRAZO: 32 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100138169 Valor: R$ 2.154,25 
PRAZO: 31 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712625

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1240/2019. CASAN 
X INDÚSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LTDA. OBJETO: 
Materiais filtrantes, Lote 3. ORIGEM: PLE nº 263/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100134810 Valor: R$ 5.199,93 
PRAZO: 32 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137565 Valor: R$ 404,44 
PRAZO: 32 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100138170 Valor: R$ 2.311,08 
PRAZO: 31 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712626

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1254/2020. CASAN 
X NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. OB-
JETO: Conexões em ferro fundido para manutenção dos sistemas 

de água e esgoto da CASAN, Lote 3. ORIGEM: PLE nº 270/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100135611 Valor: R$ 2.556,30 
PRAZO: 60 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712627

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1258/2020. CASAN 
X FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP. OBJETO: Conexões 
em ferro fundido para manutenção dos sistemas de água e esgoto 
da Casan, Lote 9. ORIGEM: PLE nº 270/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100135494 Valor: R$ 3.650,00 
PRAZO: 77 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712628

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1262/2020. CASAN 
X AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Produtos 
químicos para utilização no tratamento da água nos sistemas da 
Casan, Lote 2. ORIGEM: PLE nº 302/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100134392 Valor: R$ 87.900,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100136832 Valor: R$ 87.900,00 
PRAZO: 15 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712630

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1263/2020. CA-
SAN X POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: 
Conexões em PVC e PEAD para atendimento das agências da 
CASAN, Lote 2. ORIGEM: PLE nº 269/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100135910 Valor: R$ 5.051,00 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712631

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1266/2020. CA-
SAN X POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: 
Conexões em PVC e PEAD para atendimento das agências da 
Casan, Lote 8. ORIGEM: PLE nº 269/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100135906 Valor: R$ 38.684,00 
PRAZO: 50 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712633

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1267/2020. CASAN 
X HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. OBJETO: 
Fornecimento de conexões em PVC e PEAD para atendimento das 
agências da Casan, Lote 9. ORIGEM: PLE nº 269/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100137425 Valor: R$ 1.978,00 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712635

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1268/2020. CASAN 
X HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. OBJE-
TO: Conexões em PVC e PEAD para atendimento das agências 
da CASAN, Lote 11. ORIGEM: PLE nº 269/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100137428 Valor: R$ 843,70 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712636

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1269/2020. CASAN 
X SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA. OBJETO: Conexões 
em PVC e PEAD para atendimento das agências da Casan, Lote 
12 ORIGEM: PLE nº 269/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100135817 Valor: R$ 19.192,00 
PRAZO: 32 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712637

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1270/2020. CASAN 
X HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. OBJE-
TO: Conexões em PVC e PEAD para atendimento das agências 
da Casan, Lote 13. Origem: PLE nº 269/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100137431 Valor: R$ 61.733,60 
PRAZO: 32 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712638

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1271/2020. CASAN 
X HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. OBJE-
TO: Conexões em PVC e PEAD para atendimento das agências 
da Casan, Lote 15. ORIGEM: PLE nº 269/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100137432 Valor: R$ 6.645,00 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712640

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1272/2020. CA-
SAN X CONEXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. OBJETO: 
Conexões em ferro fundido para manutenção dos sistemas de água 
e esgoto da Casan, Lote 8. ORIGEM: PLE nº 270/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100135814 Valor: R$ 13.820,00 
PRAZO: 60 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712641

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1278/2020. CASAN 
X NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. OB-
JETO: Conexões em ferro fundido para manutenção dos sistemas 
de água e esgoto da Casan, Lote 10. ORIGEM: PLE nº 270/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100135612 Valor: R$ 8.120,76 
PRAZ: 60 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712642

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1284/2020. CA-
SAN X HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. 
OBJETO: Ferramentas em geral para manutenção dos sistemas 
de água e esgotos, Lote 1. ORIGEM: PLE nº 266/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100133502 Valor: R$ 4.565,28 
PRAZO: 32 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712643

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1287/2020. CASAN 
X FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP. OBJETO: Ferramentas em 
geral para manutenção dos sistemas de água e esgotos, Lote 5. 
ORIGEM: PLE nº 266/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100133551 Valor: R$ 15.124,70 
PRAZO: 61 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712644

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1288/2020. CASAN 
X FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP. OBJETO: Ferramentas em 
geral para manutenção dos sistemas de água e esgotos, Lote 6. 
ORIGEM: PLE nº 266/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100133552 Valor: R$ 998,00 
PRAZO: 61 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712645

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1289/2020. CA-
SAN X FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - ME. OBJETO: Ferramentas em geral para manutenção dos 
sistemas de água e esgotos, Lote 7. ORIGEM: PLE nº 266/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100133553 Valor: R$ 6.850,00 
PRAZO: 31 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712646

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1290/2020. CA-
SAN X SUELY VALQUÍRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY. 
OBJETO: Ferramentas em geral para manutenção dos sistemas 
de água e esgotos, Lote 10. ORIGEM: PLE nº 266/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100133562 Valor: R$ 5.900,00 
PRAZO: 31 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712647

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1291/2020. CASAN 
X RM - COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. 
OBJETO: Ferramentas em geral para manutenção dos sistemas 
de água e esgotos, Lote 12. ORIGEM: PLE nº 266/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100133559 Valor: R$ 13.392,60  
PRAZO: 31 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712649
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Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1293/2020. CA-
SAN X SUELY VALQUÍRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY. 
OBJETO: Ferramentas em geral para manutenção dos sistemas 
de água e esgotos, Lote 14. ORIGEM: PLE nº 266/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100133569 Valor: R$ 3.000,00 
PRAZO: 31 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712650

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1296/2020. CASAN 
X RM - COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. 
OBJETO: Ferramentas em geral para manutenção dos sistemas 
de água e esgotos, Lote 3. ORIGEM: PLE nº 266/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100133547 Valor: R$ 15.499,10 
PRAZO: 31 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712651

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1298/2020. CASAN 
X RM COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. 
OBJETO: Ferramentas em geral para manutenção dos sistemas 
de água e esgotos, Lote 8. ORIGEM: PLE nº 266/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100133555 Valor: R$ 4.555,50 
PRAZO: 31 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712652

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1329/2020. CASAN 
X HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. OBJE-
TO: Conexões em PVC e PEAD para atendimento das agências 
da CASAN, Lote 1. ORIGEM: PLE nº 269/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100137433 Valor: R$ 45.872,30 
PRAZO: 32 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712654

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1330/2020. CASAN 
X HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. OBJE-
TO: Conexões em PVC e PEAD para atendimento das agências 
da CASAN, Lote 3. ORIGEM: PLE nº 269/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100137437 Valor: R$ 367.463,53 
PRAZO: 32 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712655

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1334/2020. CA-
SAN X POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: 
Conexões em PVC e PEAD para atendimento das agências da 
CASAN, Lote 14. ORIGEM: PLE nº 269/2019
Autorização de Fornecimento nº 4100135914 Valor: R$ 2.452,00 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712656

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1349/2020. CASAN 
X PIPESERV MONTAGEM E MANUTENCAO EIRELI. OBJETO: 
Tubulações em PEAD para manutenção dos sistemas da CASAN, 
Lote 3. ORIGEM: PLE nº 65/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100133525 Valor: R$ 29.976,48 
PRAZO: 31 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712657

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1350/2020. CA-
SAN X INOVA ASFALTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: 
Concreto asfáltico usinado a quente para aplicação a frio, Lote 1. 
ORIGEM: PLE nº 82/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135356 Valor: R$ 7.500,00 
PRAZO: 31 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100135826 Valor: R$ 12.500,00 
PRAZO: 32 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137905 Valor: R$ 25.000,00 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712659

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1353/2020. 
CASAN X QUIMISA S/A. OBJETO: Produtos químicos, Lote 3. 
ORIGEM: PLE nº 96/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100134390 Valor: R$ 79.500,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100134726 Valor: R$ 37.100,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100135134 Valor: R$ 7.950,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100135135 Valor: R$ 18.550,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100136830 Valor: R$ 79.500,00 
PRAZO: 15 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712661

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1354/2020. CASAN 
X HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. OBJETO: Produtos 
químicos, Lote 5. ORIGEM: PLE nº 96/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100133796 Valor: R$ 1.764,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100134176 Valor: R$ 1.736,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100135019 Valor: R$ 1.750,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100135204 Valor: R$ 5.306,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100135480 Valor: R$ 10.458,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100135597 Valor: R$ 1.778,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100135686 Valor: R$ 1.792,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100135912 Valor: R$ 1.694,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100136537 Valor: R$ 1.764,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100136944 Valor: R$ 10.234,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137296 Valor: R$ 7.126,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137366 Valor: R$ 10.738,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137521 Valor: R$ 1.750,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100138066 Valor: R$ 1.792,00 
PRAZO: 15 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712662

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1355/2020. CA-
SAN X GR POLIMEROS COMERCIAL LTDA. OBJETO: Produtos 
químicos, Lote 6 - Polieletrólito não Iônico Emulsão. ORIGEM: 
PLE nº 96/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100134394 Valor: R$ 41.125,00 
PRAZO: 15 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100136833 Valor: R$ 41.125,00 
PRAZO: 15 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712664

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1356/2020. CA-
SAN X MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 
PLÁSTICA LTDA. OBJETO: Tubulação em PVC para manutenção 
dos sistemas da CASAN, Lote 1. ORIGEM: PLE nº 107/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135666 Valor: R$ 158.760,00 
PRAZO: 33 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712665

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1357/2020. CA-
SAN X MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 
PLÁSTICA LTDA. OBJETO: Tubulação em PVC para manutenção 
dos sistemas da CASAN, Lote 2. ORIGEM: PLE nº 107/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135662 Valor: R$ 379.174,08 
PRAZO: 33 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100137843 Valor: R$ 324.784,32 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712666

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1365/2020. 
CASAN X A. DA SILVA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EM GERAL - ME. OBJETO: Equipamentos de proteção para 
atendimento aos diversos setores da CASAN, Lote 2 ORIGEM: 
PLE nº 58/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100133299 Valor: R$ 141.597,80 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712668

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1367/2020. 
CASAN X SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS 
EIRELI. OBJETO Equipamentos de proteção para atendimento 
aos diversos setores da CASAN, Lote 4 ORIGEM: PLE nº 58/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100133192 Valor: R$ 937,50 
PRAZO: 30 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100136909 Valor: R$ 625,00 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712669

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1369/2020. 
CASAN X A. DA SILVA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EM GERAL - ME. OBJETO Equipamentos de proteção para 
atendimento aos diversos setores da CASAN - Lote - 5. ORIGEM: 
PLE nº 58/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100133198 Valor: R$ 8.452,50 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712670

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1370/2020. 
CASAN X SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS 
EIRELI. OBJETO Equipamentos de proteção para atendimento 
aos diversos setores da CASA, Lote 7 ORIGEM: PLE nº 58/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100133165 Valor: R$ 6.262,50 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712671

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1371/2020. CASAN 
X PLANETA SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
EPP. OBJETO: Equipamentos de proteção para atendimento aos 
diversos setores da CASAN, Lote 8. ORIGEM: PLE nº 58/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100133534 Valor: R$ 36.900,00 
PRAZO: 31 dias
Autorização de Fornecimento nº 4100136905 Valor: R$ 110.700,00 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712673

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1373/2020. 
CASAN X SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS 
EIRELI. OBJETO: Equipamentos de proteção para atendimento 
aos diversos setores da CASAN, Lote 11 ORIGEM: PLE nº 58/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100133295 Valor: R$ 8.088,00 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712675

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1374/2020. CA-
SAN X RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 
LTDA. OBJETO: Equipamentos de proteção para atendimento aos 
diversos setores da CASAN, Lote 12.  ORIGEM: PLE nº 58/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100133318 Valor: R$ 4.580,00 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712676

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1375/2020. 
CASAN X SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS 
EIRELI. OBJETO: Equipamentos de proteção para atendimento aos 
diversos setores da CASAN, Lote 13. ORIGEM: PLE nº 58/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100133217 Valor: R$ 39.999,00 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712677
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Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1377/2020. 
CASAN X SUL SAFETY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS 
EIRELI. OBJETO: Equipamentos de proteção para atendimento aos 
diversos setores da CASAN, Lote 15. ORIGEM: PLE nº 58/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100133342 Valor: R$ 6.430,00 
PRAZO: 30 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712679

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1378/2020. CA-
SAN X LOT METAIS EIRELI ME. OBJETO: Conexões em ferro 
fundido para manutenção dos sistemas de água e esgoto, Lote 1.   
ORIGEM: PLE nº 95/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135139 Valor: R$ 4.060,00 
PRAZO: 62 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712680

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1379/2020. CASAN 
X STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. OBJETO: 
Conexões em ferro fundido para manutenção dos sistemas de 
água e esgoto, Lote 3.   ORIGEM: PLE nº 95/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135141 Valor: R$ 89.314,50 
PRAZO: 92 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712681

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1380/2020. 
CASAN X INAPI INDÚSTRIA NORDESTINA DE ACESSÓRIOS 
PARA IRRIGAÇÃO LTDA. OBJETO: Conexões em ferro fundido 
para manutenção dos sistemas de água e esgoto, Lote 4. ORIGEM: 
PLE nº 95/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135192 Valor: R$ 41.698,35 
PRAZO: 61 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712682

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1381/2020. CASAN 
X SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA. OBJETO: Conexões em 
ferro fundido para manutenção dos sistemas de água e esgoto, 
Lote 5 ORIGEM: PLE nº 95/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135392 Valor: R$ 77.949,52 
PRAZO: 60 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712683

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1383/2020. CASAN 
X COMERCIAL VOIGT - EIRELI - EPP. OBJETO: Conexões em 
ferro fundido para manutenção dos sistemas de água e esgoto, 
Lote 7. ORIGEM: PLE nº 95/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135412 Valor: R$ 18.000,00 
PRAZO: 60 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712684

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1385/2020. CASAN 
X TATIANNI LOPES DA SILVA EPP. OBJETO: Conexões em ferro 
fundido para manutenção dos sistemas de água e esgoto, Lote 9. 
ORIGEM: PLE nº 95/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135267 Valor: R$ 67.498,10 
PRAZO: 60 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712685

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1386/2020. CASAN 
X FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP. OBJETO: Conexões 
em ferro fundido para manutenção dos sistemas de água e esgoto, 
Lote 10. ORIGEM: PLE nº 95/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135493 Valor: R$ 51.200,00 
PRAZO: 77 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712686

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1387/2020. CA-
SAN X LOT METAIS EIRELI ME. OBJETO: Conexões em ferro 
fundido para manutenção dos sistemas de água e esgoto, Lote 11. 
ORIGEM: PLE nº 95/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135140 Valor: R$ 6.340,00 
PRAZO: 62 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712687

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1388/2020. CASAN 
X INAPI INDÚSTRIA NORDESTINA DE ACESSÓRIOS PARA 
IRRIGAÇÃO LTDA. OBJETO: Conexões em ferro fundido para 
manutenção dos sistemas de água e esgoto, Lote 12. ORIGEM: 
PLE nº 95/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100135193 Valor: R$ 13.359,99 
PRAZO: 61 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712688

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1405/2020. CASAN 
X VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
EIRELI. OBJETO: Materiais de limpeza e copa para a CASAN, lote 
1: Geral. ORIGEM: PLE nº 151/2020
Autorização de Fornecimento nº 4100137611 Valor: R$ 13.004,40 
PRAZO: 32 dias
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 712690

EXTRATO DE  CONTRATO nº 00909/20 ORIGEM: lei 13.303/2016 
E RILC-EPAGRI - Pregão Presencial Nº. 104/2020 CONTRATAN-
TE:  Epagri - Urussanga (EE) CONTRATADA: Eletronando Peças 
e Serviços Ltda - Me  CNPJ/CPF: 06.109.833/0001-71 OBJETO: 
Serviços de Terceiros - Pj  VIGÊNCIA: 10/12/2020 a 10/06/2021 
VALOR GLOBAL: R$ 23.250,00 ITEM ORCAMENTÁRIO: 33903925; 
Ação 69, 2206; Fonte 100, 240 MODALIDADE LICITAÇÃO: 12 
- Pregão Eletrônico ASSINADO EM: 10/12/2020, por Fernando 
Weber Schilickmann, Repres. Legal - Deferido CIG nº 8351/2020

Cod. Mat.: 712555
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2020 – PMBC
COMPRASNET Nº 253/2020
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTARIA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
Data da sessão eletrônica: 20(vinte) de janeiro de 2021. Horário: 
10h00min. Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.
comprasgovernamentais.gov.br
Código UASG: 988039
Maiores informações: (47) 3267-7191, ramal 3658, e-mail: daniel.
cabette@bc.sc.gov.br ou site: www.bc.sc.gov.br

Cod. Mat.: 712629

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOMBINHAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 082/2020 PMB
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PÊSSEGO NO MUNICÍPIO 
DE BOMBINHAS, conforme projeto básico anexo ao edital.
CONTRATADA: ROHRIG CONSTRUÇÕES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 231.293,19 (duzentos e trinta e um mil, 
duzentos e noventa e três reais e dezenove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 25 de novembro de 2020.
Bombinhas, 28 de dezembro de 2020.
ROSÂNGELA ESCHBERGER
Secretária de Administração

Cod. Mat.: 712695

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS
Processo Licitatório nº 37/2020 – Edital de Tomada de Preços 
nº 09/2020
Objeto: Contratação de Obras e Serviços de Engenharia para 
Reforço da Drenagem Pluvial nas Ruas Principais da Cidade.
Data e horário: o recebimento dos envelopes de “documentação 
de habilitação” e “proposta comercial” será até às 09h15min do 
dia 18/01/2021, sendo que a abertura e julgamento do processo 
licitatório será a partir das 09h30min do mesmo dia.
Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Mu-
nicipal de Brunópolis, Rua Selmo Heck, 2405, Centro, Brunópolis/
SC, CEP 89634-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o 
Edital na integra, das 08h00min às 12h00min.
Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3556-
0019/3556-0020 ou no endereço citado.
Ademil Antonio da Rosa - Prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 712543

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendi-
mento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos 
da Lei 11.947/2009 a serem adquiridos dos fornecedores individuais, 
grupos informais e grupos formais de Agricultores Familiares, des-
tinados à elaboração da Alimentação Escolar para os alunos dos 
Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais do 
Município de Capinzal – Santa Catarina, com verba FNDE/PNAE, 
durante o ano de 2021.
Protocolo de entrega dos documentos até as 07h55min,
Abertura dos documentos às 08h00min do dia 25/01/2021.
Informações do edital de chamamento: Secretaria de Educação, 
Cultura e Esportes, Rua Ernesto Hachmann, 505 e no sítio: www.
capinzal.sc.gov.br, telefone no (049)3555-8778. Horário: das 7:30 
às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas.
Capinzal, 28 de dezembro de 2020.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 712550

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA
Processo Licitatório n. 183/2020 – Modalidade de Pregão 
Eletrônico n. 070/2020 – Sistema de Registro de Preços – SRP.
O Secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Ma-
ravilha - SC, CLAUDIR SANSIGOLO, juntamente com o Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interes-
sados, que se encontra em processo de Licitação na modalidade 
de Pregão eletrônico, no site www.bllcompras.com, a aquisição de 
Distribuidores de adubo orgânico líquido, (equipamentos agrícolas), 
tipo menor preço por item, cujo processo licitatório é regido pela 
Lei n. 10.520/02, Decreto n. 10.024/2019, Lei n. 8.666/93, Lei 
Complementar Federal n. 123/2006 e em especial o contido no 
Edital e que estará recebendo as propostas eletronicamente até 
às 8h30 do dia 12 de janeiro de 2021, procedendo a partir das 
09 horas com o inicio do certame. Qualquer informação poderá 
ser obtida no departamento de compras e licitações no horário de 
expediente, das 07h 30min as 11h 30min e das 13h às 17 horas. 
Maravilha - SC, 28 de dezembro de 2020. Secretário de Agricultura 
e Meio Ambiente de Maravilha.

Cod. Mat.: 712552

MUNICIPIO DE MONDAÍ - SC
Chamada Pública nº. 001/2021.
O Município de Mondaí – SC, torna público, para conhecimento dos 
interessados que está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO 
para fins de inscrições cadastrais com o objetivo de emissão do 
Certificado de Registro Cadastral - CRC do Município de Mondaí – 
SC, para o exercício de 2021. As informações completas poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação pelo telefone 
(49) 3674-3100, pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal ou 
pelo e-mail compras@mondai.sc.gov.br ou compras1@mondai.
sc.gov.br. O Edital encontra-se disponível na íntegra, no site do 
Município www.mondai.sc.gov.br. Mondaí – SC, 04 de Janeiro de 
2021. ELISEU BOHN – Secretário de Administração e Fazenda/
Ordenador de Despesas.

Cod. Mat.: 712548

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE PALMITOS
Processo Licitatório n° 17/2020. Modalidade: PREGÃO PRESEN-
CIAL 07/2020.  Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DO PROCEDIMENTO MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA 
INTRA OPERATÓRIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO 
HOSPITAL REGIONAL DO OESTE. Data da entrega dos envelopes: 
12/01/2021 até as 08:30 horas. Data da abertura: 12/01/2021 às 
09:00 horas. Edital disponível no Setor de Licitações da Prefeitura 
ou site www.palmitos.sc.gov.br. Palmitos, 28 de Dezembro de 2020. 
Chirlei Steffens – Gestora do Fundo.

Cod. Mat.: 712348

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE PALMITOS
Processo Licitatório n° 16/2020. Modalidade: TOMADA DE PREÇO 
02/2020.  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FINS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANS-
PORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 
Data da entrega dos envelopes: 15/01/2021 até as 08:30 horas. Data 
da abertura: 15/01/2021 às 09:00 horas. Edital disponível no Setor 
de Licitações da Prefeitura ou site www.palmitos.sc.gov.br. Palmitos, 
28 de Dezembro de 2020. Chirlei Steffens – Gestora do Fundo.

Cod. Mat.: 712351

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
Processo Licitatório n° 129/2020. Modalidade: Concorrência Pública 
03/2020.  Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚ-
BLICA NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO. Data 
da entrega dos envelopes: 01/02/2021 até as 08:30 horas. Data da 
abertura: 01/02/2021 às 09:00 horas. Edital disponível no Setor de 
Licitações da Prefeitura ou site www.palmitos.sc.gov.br. Palmitos, 
28 de Dezembro de 2020. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 712353

Extrato do Contrato 81/2020. O Município de Romelândia (SC) 
comunica contratação de empresa para execução das obras de 
terraplenagem. drenagem pluvial, calçamento, sinalização e calçada 
pública na Rua La Salle, conforme Projeto ART Nº. 7096917-6, 
através Processo de Licitação Nº 2342/2020, na modalidade Pre-
gão nº 17/2020. Contratado: Vanderlei Perin. Valor R$ 94.400,00. 
Validade do Contrato 31/12/2020.  Romelândia, 28/12/2020. Valdir 
Bugs - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 712596

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDINO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2020 - MODALIDADE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS 03/2020. O Fundo 
de Saúde de São Bernardino-SC, torna público aos interessados 
que  realizou DISPENSA DE LICITAÇÃO, tipo menor preço, por 
item, para pagamento de despesas do contrato de rateio referente 
repasse de recursos financeiros destinados ao custeio do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde – CONIMS para 2021.Fundamentação Le-
gal - Art. 24, inciso XXVI da Lei n.8.666/93. Proponente: Consórcio 
Intermunicipal de Saúde- CONIMS, CNPJ n. 00.136.858/0001-88, 
valor R$ 464.213,21, maiores informações poderão ser obtidas 
pelo fone (49) 36540054/0014, www.saobernardino.sc.gov.br.  São 
Bernardino-SC, aos 28/12/2020- GIOMAR PASTORELLO LOPES- 
Ordenador  do Fundo  de Saúde.

Cod. Mat.: 712540

Município de São João do Itaperiú
Estado de Santa Catarina
AVISO DE LICITAÇÃO
PL 56/2020 – PREGAO PRESENCIAL Nº 34/2020 PMSJI-PL 
18/2020 PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020 FMS.OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA GOVERNAMENTAL NO MUNICIPIO 
DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU E SUAS ENTIDADES. O Município 
de São João do Itaperiú-SC, faz saber pelo presente EDITAL que, 
se encontra aberta a Licitação modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, nos termos da Lei nº. 10.520 de 17.07.2002, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, e no 
que couber a Lei Complementar n.º 123/2006, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL,  que até as  08:30hs do dia 12/01/2021, estará 
recebendo propostas e documentação. A abertura e o Creden-
ciamento será às 09:00horas do dia 12/01/21. Edital completo e 
outras informações encontram-se a disposição dos interessados 
no Depto. de Licitações -  Prefeitura Municipal de São João do 
Itaperiú, na Rua Prefeito José Acácio Delmonego, 316, ou pelo 
fone (47)-3458 0010, no site: www.pmsji.sc.gov.br, ou pelo e-mail: 
gerencia.compras@pmsji.sc.gov.br  São João do Itaperiú(SC), 28 
de dezembro de 2020.  Clezio José Fortunato- Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 712718

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0166/2020
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020
OBJETO: O Município de São João do Oeste, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação na 
modalidade de Tomada de Preços: Contratação em regime de 
empreitada global, para pavimentação asfáltica da rua Bom Princí-
pio, localizada no centro do Município de São João do Oeste, com 
recursos do Estado de santa Catarina e Próprios do município de 
São João do Oeste - SC, em regime de empreitada global, conforme 
projeto e memorial descritivo em anexo.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Regendo-se os procedimentos licitatórios pelo que dispõe a lei nº 
8.666/93 consolidada. Recebimento dos envelopes da documentação 
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e da proposta até as 14:00 horas do dia 19 de janeiro de 2021, 
e abertura e julgamento no dia 19 de janeiro de 2021 as 14:00 
horas, na sala do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de São João do Oeste. Maiores informações junto ao 
setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua 
Encantado, 66, centro – São João do Oeste e ou pelo fone (49) 
3195.2000 no horário de expediente. Edital disponível no site do 
município www.saojoao.sc.gov.br. São João do Oeste, SC, 28 de 
dezembro de 2.020. FERNANDO BISIGO – PREFEITO MUNICIPAL.

Cod. Mat.: 712602

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
LAO N° 7181/2020
Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda., torna público que 
recebeu do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina 
(IMA), a Licença Ambiental de Operação, válida por 48 meses para 
disposição final de rejeitos urbanos em aterros sanitários, localizada 
na Rua João Tomaz Pinto, s/nº, Bairro Canhanduba, Itajaí-SC.

Cod. Mat.: 709602

JGP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS PRÓ-
PRIOS LTDA.
CNPJ nº 14.395.546/0001-01  –  NIRE 42204755284
Blumenau - SC
Edital de Convocação de Assembleia de Sócios
Ficam convocados os sócios da JGP Participações e Adminis-
tradora de Bens Próprios Ltda., a reunirem-se em Assembleia 
Geral de Sócios, a realizar-se em primeira convocação com a 
presença de titulares de no mínimo três quartos do capital social, 
no dia 08/01/2021, às 10h00min e, em segunda convocação, com 
qualquer número de titulares do capital social, no dia 15/01/2021, 
às 10h00min, na Rua Klara Hering nº 222, Bom Retiro, na cidade 
de Blumenau, estado de Santa Catarina, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia:
1. Ratificação dos nomes dos peritos nomeados para avaliar 
os bens da Sociedade a serem vertidos aos sócios quotistas que 
estão se retirando da sociedade como devolução de suas partici-
pações societárias.
2. Aprovação do laudo de avaliação dos bens da Sociedade 
a serem vertidos aos sócios quotistas que estão se retirando da 
Sociedade como devolução de suas participações societárias.
3. Redução do capital social da Sociedade, com o conse-
quente cancelamento de quotas, em razão de solicitação de sócios 
quotistas que manifestaram interesse em sair da Sociedade.
4. Aprovação da transferência de bens da Sociedade a título 
de devolução de capital aos sócios quotistas que manifestaram o 
interesse em sair da Sociedade.
5. Alteração da Cláusula Quinta do Contrato Social.
Blumenau, 28 de dezembro de 2020
Hans Prayon - Administrador

Cod. Mat.: 711935

OXFORD PORCELANAS S/A
Companhia Fechada
CNPJ 86.046.463/0001-00 - NIRE 42300008869
Rua Jorge Diener nº 88 - Bairro Oxford - CEP 89.285-901
São Bento do Sul - SC
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDI-
NÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
Data, Hora e Local: 30/04/2020; 16:00 horas; Local: sede social 
da Companhia à Rua Jorge Diener nº 88, Bairro Oxford, CEP 
89.285-901, São Bento do Sul (SC). Presentes: 93,2859 % do 
Capital Social. Mesa Diretora: Presidente: Sr. Décio da Silva e 
Secretário: Sr. Irineu Weihermann. Publicações: a) Demons-
trações Financeiras: publicação no Diário Oficial do Estado de 
Santa Catarina no dia 24/03/2020 e no Jornal A Gazeta no dia 
26/03/2020; b) Edital de Convocação: publicações no Diário Oficial 
do Estado de Santa Catarina nos dias 15, 16 e 17/04/2020 e no 
Jornal A Gazeta nos dias 15, 16 e 17/04/2020. Ordem do Dia: Foi 
dispensada a leitura do Edital de Convocação. Lavratura da ata: 
Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do 
§ 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Decidiram os 
senhores Acionistas: 1) Aprovado, por unanimidade, o Relatório 
da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da 
Auditoria Externa e demais atos e documentos relativos ao exer-
cício social findo em 31/12/2019. 2) Aprovado, por unanimidade, 
o orçamento de capital para os próximos 05 anos, que contempla 
investimentos na ordem de R$ 180.813 milhões, com recursos 
oriundos da utilização da Reserva para Investimentos no valor de 
R$ 90.910 milhões, complementados com a captação de recursos 
junto a terceiros bem com a utilização de outros recursos próprios. 
3) Aprovada, por maioria, a destinação do resultado do exercício 
social findo em 31/12/2019, no montante de R$ 38.323.711,41 (trinta 

e oito milhões, trezentos e vinte e três mil, setecentos e onze reais 
e quarenta e um centavos), conforme segue: a) Reserva Legal: 
R$ 1.916.185,57 (um milhão, novecentos e dezesseis mil, cento e 
oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos); b) Juros sobre 
Capital Próprio: R$ 12.063.852,80 (doze milhões, sessenta e três 
mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), já de-
liberados pelo Conselho de Administração no decorrer de 2019 e 
que foram pagos no dia 17/03/2020. c) Reserva para Investimentos 
para fazer frente aos valores a serem investidos nos próximos 05 
anos conforme Orçamento de Capital aprovado no item 2 desta 
ata: R$ 24.343.673,04 (vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta 
e três mil, seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos); d) 
Distribuição à título de Programa de Participação nos Lucros de 
R$ 3.872.585,99 (três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, 
quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos) 
aos empregados da Companhia, acrescidos de R$ 276.817,11 
(duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais e 
onze centavos) para os gerentes sem remuneração variável e R$ 
708.651,81 (setecentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e um 
reais e oitenta e um centavos) aos Administradores da Companhia, 
que contempla as participações com os respectivos encargos. Os 
valores supracitados foram pagos no dia 17/03/2020. 4) Aprovada, 
por maioria, em até R$ 2.808.000,00 (Dois milhões, oitocentos e oito 
mil reais) a remuneração global dos Administradores. 5) Aprovada, 
por maioria, a reeleição dos membros do Conselho de Administra-
ção, com a seguinte composição: Presidente: Sr. Décio da Silva, 
brasileiro, casado, industriário, residente e domiciliado na Cidade de 
Jaraguá do Sul (SC), à Rua Maximiliano Hiendlmayer nº 66, Bairro 
Baependi, CEP 89.256-010, portador da cédula de identidade nº 
303.055 SESP/SC e CPF nº 344.079.289-72; Membros: Sr. Sérgio 
Luiz Silva Schwartz, brasileiro, casado, empresário, residente e 
domiciliado na Cidade de Jaraguá do Sul (SC), à Rua Presidente 
Epitácio Pessoa nº 258, Centro, CEP 89.251-100, portador da 
cédula de identidade nº 485.210 SESP/SC e CPF nº 383.104.659-
04; Sr. Eduardo Buschle, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba (PR), à 
Rua Petit Carneiro nº 1.083, Apto 2101, Bairro Água Verde, CEP 
80.240-050, portador da cédula de identidade nº 697.812-6 SSP/
PR e CPF nº 536.091.159-04. O Sr. Eduardo Buschle foi indicado 
através de carta pelos acionistas Ewaldo Antonio Buschle Neto, 
Meriluz Motzko Buschle, Celinha Maria Buschle e Ingrid Elizabeth 
Buschle; e Sr. Ronaldo Pinto Flor, brasileiro, casado, psicólogo, 
residente e domiciliado na Cidade de Curitiba (PR), à Rua João 
Dembisnki, nº 135, Lote 03, Bairro Cidade Industrial, CEP 81.270-
330, portador da cédula de identidade nº 7.618.738-X SSP/SP e 
CPF nº 023.015.708-43. O Conselho de Administração ora eleito terá 
um mandato de um ano (s) à contar desta data; 6) Aprovada, por 
maioria, a proposta do Conselho de Administração para o aumento 
do capital social, por subscrição particular de R$ 72.000.000,00 
(setenta e dois milhões de reais) com a emissão de 5.703.458 
(cinco milhões, setecentas e três mil, quatrocentas e cinquenta e 
oito) ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nomi-
nal. A integralização se dará em duas parcelas, sendo 50% no dia 
08/06/2020 e 50% no dia 28/08/2020, em moeda corrente nacional, 
no valor de R$ 12,6239 por ação, fixados conforme Artigo 7º do 
Estatuto Social. Os acionistas terão assegurado o seu direito de 
preferência no aumento do capital social, que se dará na forma do 
Artigo 171 da Lei 6.404/76. O prazo final para o exercício do direito 
de preferência será dia 03/06/2020 e a não manifestação até esta 
data será considerada inexistência de interesse pela subscrição. 
As sobras apuradas, após findo o prazo para exercício do direito 
de preferência, serão rateadas entre os acionistas que tiverem 
formalizado o pedido de opção no próprio boletim de subscrição. 
Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, 
o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso. Como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo 
tempo necessário para a lavratura desta ata, que depois de lida e 
aprovada foi assinada pela mesa diretora da Assembleia: Presidente 
Sr. Décio da Silva e Secretário Sr. Irineu Weihermann. A presente 
ata será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas 
presentes. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada 
às páginas 84 a 86 no Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 04. 
São Bento do Sul (SC), 30 de Abril de 2020. Documento assinado 
digitalmente. Ata arquivada na Junta Comercial do Estado - JUCESC 
em 04/06/2020 sob nº 20204176620.

Cod. Mat.: 712424

OXFORD PORCELANAS S/A
Companhia Fechada
CNPJ 86.046.463/0001-00 - NIRE 42300008869
Rua Jorge Diener nº 88 - Bairro Oxford - CEP 89.285-901
São Bento do Sul - SC
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
EM 24 DE SETEMBRO DE 2020
Data: 24/09/2020; Horário: 09:00 horas; Local: sede social da 
Companhia à Rua Jorge Diener nº 88, Bairro Oxford, CEP 89.285-
901, São Bento do Sul (SC); Quórum: 93,0619% do Capital Social; 
Mesa Diretora: Presidente: Sr. Décio da Silva e Secretário: Sr. 
Irineu Weihermann; Publicações: Edital de Convocação: publica-

ções no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal A 
Gazeta nos dias 15, 16 e 17/09/2020; Ordem do Dia: Foi dispen-
sada a leitura do Edital de Convocação e da Ordem do Dia pelos 
presentes, face sua prévia e regular publicação. Deliberações 
tomadas por unanimidade: 1) Aprovada a homologação do au-
mento do Capital Social, no montante de R$ 72.000.000,00 (se-
tenta e dois milhões de reais), nos termos da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária realizada no dia 30/04/2020, integrali-
zado em moeda corrente nacional, com a emissão de 5.703.458 
(cinco milhões, setecentas e três mil, quatrocentas e cinquenta e 
oito) ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal, 
conforme o relatório de Subscrições Realizadas, devidamente 
assinado pela mesa, que passa a fazer parte integrante desta ata, 
e dos Boletins de Subscrição arquivados na sede da Companhia, 
constando nos mesmos a identificação do subscritor, quantidade 
de ações possuídas, subscrição efetuada e valor integralizado. A 
Presidência desta Assembleia informou que foram regularmente 
atendidas todas as disposições a que se referem os §§ 4º e 8º, 
ambos do Art. 171 da Lei 6.404/76. Face às subscrições e integra-
lizações constantes do referido relatório que integra a presente ata 
e dos Boletins de Subscrição, arquivados na sede da Companhia, 
que confirmam a subscrição e integralização do valor acima men-
cionado, o Capital Social da Companhia passa efetivamente de 
R$ 112.386.322,10 (cento e doze milhões, trezentos e oitenta e 
seis mil, trezentos e vinte e dois reais e dez centavos), represen-
tado por 20.251.440 (vinte milhões, duzentos e cinquenta e uma 
mil, quatrocentos e quarenta) ações ordinárias, escriturais, nomi-
nativas e sem valor nominal para R$ 184.386.322,10 (cento e oi-
tenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e 
vinte e dois reais e dez centavos), representado por 25.954.898 
(vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oito-
centas e noventa e oito) ações ordinárias, escriturais, nominativas 
e sem valor nominal, com consequente alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 184.386.322,10 (cento e oi-
tenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e 
vinte e dois reais e dez centavos), representado por 25.954.898 
(vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oito-
centas e noventa e oito) ações ordinárias, escriturais, nominativas 
e sem valor nominal. 2) Em consequência, o ESTATUTO SOCIAL 
CONSOLIDADO passa a vigorar com a seguinte redação: OXFORD 
PORCELANAS S/A - Companhia Fechada - CNPJ 86.046.463/0001-
00 - NIRE 42300008869 - Rua Jorge Diener nº 88 - Bairro Oxford 
- CEP 89.285-901 - São Bento do Sul – SC. ESTATUTO SOCIAL 
- Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Prazo de 
Duração: Artigo 1º - A OXFORD PORCELANAS S/A é uma So-
ciedade Anônima, de capital fechado, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCESC - Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina em 03 de Dezembro de 1.953, sob nº 42300008869 e 
reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais 
que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sua sede 
e foro na Cidade de São Bento do Sul (SC), à Rua Jorge Diener 
nº 88, Bairro Oxford, CEP 89.285-901, podendo, por deliberação 
do Conselho de Administração, abrir e fechar filiais, agências, 
depósitos, postos de venda e escritórios, em qualquer localidade 
do Brasil ou do exterior. Artigo 3º - A companhia tem por objetivo: 
I) A produção, industrialização, comércio, exportação e importação 
de: a) artigos de cerâmica, porcelana, vidro e cristais; b) outros 
artigos para uso doméstico e de gastronomia; c) embalagens; d) 
preparações tensoativas para lavagem e limpeza; II) A participação 
em outras sociedades, negócios e empreendimentos. Artigo 4º - O 
prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do 
Capital Social e Ações: Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 
184.386.322,10 (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e oi-
tenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e dez centavos), 
representado por 25.954.898 (vinte e cinco milhões, novecentas 
e cinquenta e quatro mil, oitocentas e noventa e oito ações) ações 
ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal. § 1º - A 
Companhia, a qualquer tempo, poderá emitir ações preferenciais 
em até 2/3 (dois terços) do total das ações do Capital Social, sem 
guardar proporção com as demais espécies existentes. § 2º - A 
instituição financeira poderá cobrar dos acionistas o custo dos 
serviços de transferências dessas ações. Artigo 6º - Prescrevem 
em favor da Companhia os dividendos não reclamados em 03 
(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à dis-
posição dos Acionistas. Artigo 7º - A subscrição de novas ações 
para aumento de capital processar-se-á nos termos e condições 
estipulados pela Assembleia Geral, cabendo à Assembleia ou ao 
Conselho de Administração fixar o preço de emissão das novas 
ações. § único - A mora do Acionista na integralização do capital 
subscrito importará na cobrança, por parte da Companhia, de 
multa de 10% (dez por cento) do valor do compromisso vencido, 
além de juros de 1% (um por cento) ao mês de acordo com a le-
gislação em vigor. Capítulo III - Dos Acordos de Acionistas: 
Artigo 8º - Os acordos de acionistas, devidamente registrados na 
sede da Companhia, que disciplinem a compra e venda de ações, 
o direito de preferência na sua compra, o exercício do direito a 
voto do poder de controle, a disponibilização de contratos com 
partes relacionadas, programa de opções de aquisição de ações 
ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Socie-
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dade, serão sempre observados pela Companhia, cabendo à 
respectiva administração abster-se de registrar transferências de 
ações contrárias às disposições destes acordos e ao Presidente 
da Assembleia Geral abster-se de computar votos lançados em 
discordância dos mesmos. § único - As obrigações e responsabi-
lidades resultantes de tais acordos serão oponíveis a terceiros tão 
logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros 
de registro da Companhia, observado o Artigo 118 da Lei 6.404/76, 
com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.303/01. Capítulo IV 
- Das Assembleias Gerais: Artigo 9º - As Assembleias Gerais 
serão convocadas pelo Conselho de Administração ou pelas demais 
formas legais. § único - O edital de convocação será publicado 
com antecedência mínima de 08 (oito) dias para a primeira con-
vocação, e de 05 (cinco) dias para a segunda convocação. O 
edital de segunda convocação somente poderá ser publicado caso 
a Assembleia não tenha se realizado na primeira convocação. 
Artigo 10º - As Assembleias Gerais poderão ser presididas pelo 
Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto em 
exercício. No impedimento deste, por Acionista escolhido pelos 
presentes. O Presidente da Assembleia Geral convidará um dos 
presentes para secretariar os trabalhos. Artigo 11º - Para partici-
par e deliberar nas Assembleias Gerais, o Acionista se identificará 
e apresentará à Companhia comprovante de sua condição de 
Acionista, mediante documento fornecido pela instituição financei-
ra indicada pela Companhia para a administração de suas ações 
escriturais. Para efeito de deliberação serão desconsideradas as 
alterações de posições acionárias ocorridas na data da Assembleia 
Geral. § único - O Acionista poderá ser representado nas Assem-
bleias Gerais por procurador constituído a menos de um ano, que 
seja Acionista, Administrador da Companhia ou Advogado, desde 
que comprove sua qualidade por meio de mandato com poderes 
especiais, cujo instrumento procuratório ficará arquivado na Com-
panhia. Artigo 12º - As Assembleias Gerais terão as atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor. Artigo 13º - A 
cada ação com direito a voto corresponde um voto nas deliberações 
da Assembleia Geral. No Caso de empate o Presidente da Assem-
bleia Geral terá, além de seu voto ou votos, o de qualidade. Artigo 
14º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exce-
ções previstas na legislação em vigor, serão tomadas por maioria 
absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Capí-
tulo V - Da Administração: Artigo 15º - A Companhia será admi-
nistrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. 
§ único - O Conselho de Administração é o órgão de deliberação 
colegiado e a representação da Companhia caberá privativamen-
te à Diretoria. Capítulo VI - Do Conselho de Administração: 
Artigo 16º - O Conselho de Administração compor-se-á de 03 (três) 
membros no mínimo, e 05 (cinco) no máximo, residentes no País, 
eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas para um mandato de 
01 (um) ano de forma unificada, podendo ser reeleitos. § 1º - Os 
Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assina-
tura do Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de Adminis-
tração. § 2º - A Assembleia Geral que eleger os membros do 
Conselho de Administração indicará, entre eles, o Presidente. 
Artigo 17º - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que 
necessário, por convocação do seu Presidente ou, na ausência 
ou impedimento deste, por qualquer um dos seus membros, com 
antecedência mínima de 03 (três) dias. Artigo 18 º - As reuniões 
do Conselho de Administração serão realizadas com a presença 
de, no mínimo, 3/5 (três quintos) dos seus membros. Artigo 19º 
- O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos 
dos membros presentes. Das deliberações lavrar-se-á a ata devi-
da. Artigo 20º - Sempre que o Conselho de Administração se 
reunir para tratar de matéria cuja decisão dependa de esclareci-
mentos adicionais da Diretoria, esta poderá ser total ou parcial-
mente convocada para participar da reunião, sem direito a voto 
nas deliberações. Artigo 21º - Compete ao Conselho de Adminis-
tração: a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
b) Examinar e manifestar-se sobre propostas da Diretoria a serem 
submetidas à Assembleia Geral; c) Submeter à Assembleia Geral 
a distribuição do lucro líquido do exercício nos termos do Artigo 
37º deste Estatuto; d) Propor à Assembleia Geral alterações esta-
tutárias; e) Eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes 
as atribuições, aprovando o organograma da Companhia; f) Indicar 
o substituto do Diretor ausente ou temporariamente impedido; g) 
Fiscalizar a gestão da Diretoria e manifestar-se sobre o relatório 
da Administração e das contas da Diretoria; h) Convocar as As-
sembleias Gerais; i) Pronunciar-se previamente em relação aos 
seguintes atos a serem praticados pela Diretoria Executiva, quan-
do os valores e/ou prazos ultrapassem os fixados pelo Conselho 
de Administração: i.1) Quaisquer contratos de mútuo, empréstimos 
e/ou financiamentos a serem firmados pela Companhia e/ou por 
suas controladas, junto à instituições financeiras de crédito; i.2) 
Aquisição, alienação e/ou oneração a qualquer título de bens do 
ativo permanente da Companhia; j) Autorizar a prestação pela 
Companhia de aval, fiança, e outras garantias a favor de empresas 
coligadas, associadas ou controladas, para garantia de qualquer 
valor; k) Aprovar a cessão, transferência ou aquisição de licença 
de quaisquer direitos referentes a marcas, patentes, processos de 
produção industrial e tecnologia; l) Escolher e destituir os auditores 
independentes; m) Distribuir entre os membros do Conselho de 

Administração e Diretoria, a remuneração e gratificação global fi-
xadas na Assembleia Geral dos Acionistas; n) Autorizar investi-
mentos e participações em outras empresas ou empreendimentos, 
no Brasil ou no exterior; o) Aprovar o planejamento estratégico e 
os orçamentos operacionais da Diretoria; p) Aprovar planos de 
expansão e diversificação de atividades, bem como a abertura e 
encerramento de filiais, agências ou escritórios; q) Autorizar a 
aquisição de ações da Companhia, para efeito de cancelamento 
ou permanência em tesouraria para posterior alienação; r) Resol-
ver os casos não previstos neste Estatuto Social e que, por lei, 
não sejam de competência da Assembleia Geral nem do Conselho 
Fiscal, quando em funcionamento; e s) Decidir por conceder ou 
não participação nos resultados da empresa aos administradores 
e em que valores, limitado às restrições legais. Artigo 22º - Com-
pete ao Presidente do Conselho de Administração: a) Convocar e 
presidir as reuniões do Conselho de Administração; b) Presidir as 
Assembleias Gerais da Companhia; § único - Nas decisões do 
Conselho de Administração, o Presidente terá, além do voto comum, 
o voto de qualidade em caso de empate na votação. Artigo 23º 
- No caso de eventual ausência, impedimento ou vacância do 
cargo, o Presidente do Conselho será substituído pelo Conselhei-
ro escolhido entre os demais, até que a Assembleia Geral decida 
quanto ao seu preenchimento. Artigo 24º - Em caso de vacância 
do cargo de Conselheiro Efetivo, assumirá o Conselheiro Suplen-
te, se houver. No caso de vacância do cargo de qualquer dos 
demais Conselheiros, caberá ao Conselho de Administração a 
escolha do substituto, que exercerá a função até a data da reali-
zação da primeira Assembleia Geral. Capítulo VII - Da Diretoria: 
Artigo 25º - A Diretoria será composta de 02 (dois) a 04 (quatro) 
membros, Acionistas ou não, sendo um Diretor Superintendente 
e os demais diretores sem designação específica. Todos os mem-
bros da Diretoria serão eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Conselho de Administração. § 1º - O prazo de gestão da Di-
retoria será de 02 (dois) anos, admitida a reeleição. § 2º - Os di-
retores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do 
Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de Administração. 
Artigo 26º - A Diretoria, dentro dos limites fixados em Lei e por 
este Estatuto Social, fica investida de amplos e gerais poderes de 
gestão que possibilitem a prática de todos os atos necessários ao 
regular funcionamento da Companhia, com vistas à consecução 
dos seus objetivos sociais. § 1º - A representação ativa e passiva 
da Companhia, em juízo ou fora dele, bem como a prática de todos 
os atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam quaisquer 
direitos ou obrigações, compete a 02 (dois) membros da Diretoria, 
assinando em conjunto. § 2º - A Companhia será representada 
isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria, nos casos 
de recebimento de citações, intimações ou notificações judiciais e 
na prestação de depoimento pessoal. Artigo 27º - A Diretoria, por 
intermédio de 02 (dois) membros em conjunto, poderá constituir, 
em nome da Companhia, procuradores com poderes “ad negotia” 
a serem especificados no instrumento de mandato, sendo neces-
sárias as assinaturas do Diretor Superintendente em conjunto com 
qualquer outro Diretor. Tais procurações terão prazo de validade 
até o dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgadas, res-
salvadas as outorgadas no último trimestre do ano, as quais po-
derão ter prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano 
imediatamente subsequente. Para a representação em juízo, os 
mandatos poderão ser outorgados com prazo indeterminado, com 
poderes específicos. Artigo 28º - Ao Diretor Superintendente cabe 
o exercício, entre outras, das seguintes atribuições: a) Exercer a 
representação institucional da Companhia e dirigir as suas ativi-
dades gerais; b) Estabelecer políticas para o desenvolvimento da 
Companhia e de suas controladas; c) Aprovar os planos estraté-
gicos, orçamentários e de investimentos da Companhia e de suas 
controladas, submetendo-os ao referendo do Conselho de Admi-
nistração; d) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho dos 
Diretores; e) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; f) Zelar 
pelo fiel cumprimento deste Estatuto, das deliberações da Assem-
bleia Geral e do Conselho de Administração. § único - O Diretor 
Superintendente terá, além do voto comum, o voto de qualidade 
no caso de empate nas decisões de competência da Diretoria. 
Artigo 29º - Aos demais Diretores compete: a) Substituírem-se 
entre si, em suas ausências ou impedimentos; b) Exercer as funções 
executivas e os poderes que lhe são atribuídos no sentido de 
planejar, desenvolver e controlar os negócios da Companhia e 
suas controladas. Artigo 30º - No caso de ausência ou impedi-
mento do Diretor Superintendente, este será substituído pelos 
demais Diretores. Artigo 31º - A Diretoria reunir-se-á sempre que 
convocada pelo Diretor Superintendente, sendo suas deliberações 
tomadas por maioria dos votos e registradas em atas. Artigo 32º 
- Aos Diretores e eventuais Procuradores é expressamente veda-
do o uso do nome da Companhia em atos estranhos aos interesses 
sociais, de modo especial na concessão de avais, fianças ou en-
dossos de favor. § único - Será permitido aos Diretores, entretan-
to, em nome da Companhia e de suas controladas, prestarem 
fiança perante entidades autárquicas ou paraestatais ou ainda às 
fazendas públicas em favor de entidades comerciais e industriais, 
dentro do limite de sua competência, sendo necessárias as assi-
naturas do Diretor Superintendente em conjunto com qualquer 
outro Diretor. Artigo 33º - Os Diretores terão as funções e encar-

gos de direção da Companhia na forma do organograma e defini-
ção de atribuições e responsabilidades de cada um, aprovado pelo 
Conselho de Administração. Capítulo VIII - Do Conselho Fiscal: 
Artigo 34º - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funciona-
mento não permanente, composto no mínimo de 03 (três) membros 
efetivos e 03 (três) membros suplentes e, no máximo de 05 (cinco) 
membros efetivos e suplentes em igual número, sendo somente 
instalado por deliberação da Assembleia Geral que, na ocasião, 
elegerá os seus membros e fixará a sua remuneração. § único - Os 
membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus 
cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar 
após a sua eleição. Artigo 35º - O Conselho Fiscal deliberará pela 
maioria de votos e as suas reuniões somente se instalarão se 
presente a maioria dos seus membros. § 1º - O Conselho Fiscal 
reunir-se-á trimestralmente, ou quando convocado por qualquer 
Conselheiro e a convocação dos seus membros se fará por escri-
to, com antecedência de 05 (cinco) dias da reunião. § 2º - Das 
reuniões do Conselho Fiscal lavrar-se-ão atas, em livro próprio, 
que ficará disponível aos Acionistas na sede da Companhia. Ca-
pítulo IX - Do Exercício Social: Artigo 36º - O exercício social 
terminará no último dia do mês de Dezembro de cada ano, data 
em que serão levantados o Inventário Geral e o Balanço Anual. § 
único - O Conselho de Administração poderá decidir sobre a 
distribuição de dividendos intermediários e/ou juros sobre capital 
próprio, na forma da Lei nº 9.249/95, bem como sobre o pagamen-
to de dividendos intercalares, desde que seja levantado balanço 
na forma da legislação vigente. Artigo 37º - Dos resultados veri-
ficados no exercício, após as deduções previstas no Artigo 189 da 
Lei 6.404/76 e após a dedução, observadas as restrições legais, 
de até 10% (dez por cento) a título de Participação nos Resultados 
(Artigo 190 da Lei nº 6.404/76) será dada a seguinte destinação: 
a) 5% (cinco por cento) para constituição de Reserva Legal, que 
não excederá 20% (vinte por cento) do Capital Social; b) Impor-
tância, quando necessária e devidamente justificada pelos admi-
nistradores, para a formação de Reservas para Contingências, na 
forma da legislação; c) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, 
do lucro líquido ajustado na forma do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, 
para distribuição a título de dividendos e/ou juros sobre capital 
próprio, na forma da Lei nº 9.249/95, imputados aos dividendos; 
d) Retenção do lucro, quando devidamente justificado pelos Ad-
ministradores, para financiar investimentos elencados no orçamen-
to de capital aprovado pela Assembleia Geral e revisado anual-
mente; e) Quanto ao saldo remanescente, se houver, o Conselho 
de Administração poderá propor, para deliberação da Assembleia 
Geral, distribuí-lo aos acionistas ou destiná-lo para a constituição 
de uma Reserva para Investimentos e Capital de Giro, que terá 
por finalidade assegurar investimentos em bens do ativo perma-
nente ou acréscimos ao capital de giro, para amortização de dívi-
das. Esta reserva, em conjunto com as demais, não poderá exce-
der ao valor do Capital Social e poderá ser utilizada na absorção 
de prejuízos, sempre que necessário, na distribuição de dividendos, 
a qualquer momento, nas operações de resgate, reembolso ou 
compra de ações ou na incorporação ao Capital Social; f) O paga-
mento dos dividendos deverá ser feito, salvo deliberação em 
contrário da Assembleia Geral, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias da data em que for aprovado. § único - Em face da Lei 9.249/95, 
o Conselho de Administração deliberará sobre: a) O montante da 
remuneração a título de juros sobre capital próprio, a serem pagos 
ou creditados aos Acionistas, em espécie ou “in natura”, total ou 
parcialmente; e b) A imputação e dedução, dos dividendos obriga-
tórios, do valor dos juros sobre capital próprio pagos ou creditados 
aos Acionistas. Capítulo X - Da Liquidação: Artigo 38º - A Com-
panhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, sendo 
que o Conselho de Administração nomeará o liquidante e a As-
sembleia Geral determinará o modo de liquidação, elegendo o 
Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante esse período. 
Capítulo XI - Das Disposições Gerais: Artigo 39º - A Assembleia 
Geral poderá, a todo tempo, deliberar a transformação do tipo 
jurídico da Companhia, na forma de legislação em vigor; Artigo 
40º - Das boas práticas de governança: A Sociedade se compro-
mete a adotar boas práticas de governança corporativa. A adoção 
destas práticas visa garantir a transparência, equidade, prestação 
de contas e responsabilidade corporativa no relacionamento entre 
os Acionistas, os órgãos da Sociedade e entre estes e terceiros, 
buscando a valorização da Sociedade e sua perpetuação. Em linha 
com essas práticas, a Sociedade assume o compromisso de: a) 
não emitir partes beneficiárias; b) contratar auditoria anual das 
demonstrações financeiras, junto à Sociedade de Auditores Inde-
pendentes, devidamente credenciada à Comissão de Valores 
Mobiliários para o exercício dessa atividade; c) aderir à Câmara 
Arbitral para solução de conflitos societários; d) na hipótese de 
abertura do seu capital, a Companhia deverá aderir a níveis dife-
renciados de governança corporativa; e) adotar a proibição de 
emissão de partes beneficiárias e inexistência desses títulos em 
circulação. Artigo 41º - Os casos omissos neste Estatuto Social 
serão resolvidos pela legislação vigente. Nada mais havendo a 
tratar, após agradecer a participação de todos, o Sr. Presidente 
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém 
se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário 
para a lavratura desta ata que, depois de lida e aprovada, será 
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assinada pela mesa diretora da Assembleia: Presidente Sr. Décio 
da Silva e Secretário Sr. Irineu Weihermann. A presente ata será 
publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas partici-
pantes. Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavra-
da no Livro de Atas nº 04, folhas 87 a 99. São Bento do Sul (SC), 
24/09/2020. Documento assinado digitalmente. Ata arquivada na 
Junta Comercial do Estado - JUCESC em 18/12/2020 sob nº 
20202362590.

Cod. Mat.: 712427

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO 
VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 06/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2020

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do 
Vale do Itapocu - CIGAMVALI
CONTRATADO:  GP Sinalização Indústria e Comercio Placas EIRELI
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZA-
ÇÃO TURÍSTICAS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO VALE DO 
ITAPOCU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS 
ANEXO I E ANEXO II DO EDITAL.
TIPO: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Nº DO ADITIVO: 2º TERMO ADITIVO
VALOR: R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 de agosto de 2021
DATA DE ASSINATURA: 15 de dezembro de 2020
Jaraguá do Sul, 28 de Dezembro de 2020

JOÃO CARLOS GOTTARDI
PRESIDENTE do CIGAMVALI

Cod. Mat.: 712538

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA - CRECI 11ª REGIÃO/SC, no 
uso de suas atribuições legais, notifica, pelo presente, as pessoas 
físicas e jurídicas abaixo relacionadas atualmente em lugar incer-
to e desconhecido sobre a cobrança da respectiva ANUIDADE e/
ou MULTA DISCIPLINAR decorrente do exercício de 2015, dispos-
tos por número de registro no CRECI/SC, em ordem crescente, 
para que compareçam no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação do presente, no endereço localizado na Rua Fúlvio 
Aducci, 1214, 10º Andar, Edifício A & A Philippi Business Center, 
Estreito, Florianópolis/SC, 88.075-001, ou entrem em contato 
preferencialmente pelo e-mail financeiro@creci-sc.gov.br, ou ainda 
pelo telefone (48) 3203-9200, com o objetivo de efetuar o paga-
mento do débito ou para apresentação de impugnação sob pena 
de inscrição em dívida ativa e encaminhamento para protesto. A 
presente notificação e intimação editalícia tem como fundamento 
a Lei n.º 6.530/78, a Resolução Cofeci nº 176/84 e os arts. 201 a 
204 do Código Tributário Nacional: Inscrições de Pessoas Jurí-
dicas: 8/J; 2/J; 38/J; 43/J; 54/JF1; 54/JF1; 56/J; 62/J; 64/J; 65/J; 
83/J; 97/J; 11/J; 116/J; 138/J; 144/J; 150/J; 151/J; 153/J; 158/J; 
159/J; 162/J; 166/J; 168/J; 241/J; 242/J; 256/J; 257/J; 263/J; 275/J; 
282/J; 287/J; 290/J; 307/J; 310/J; 325/J; 339/J; 362/J; 374/J; 376/J; 
383/J; 396/J; 409/J; 423/J; 443/J; 445/J; 478/J; 483/J; 517/J; 520/J; 
521/J; 532/J; 534/J; 551/J; 565/J; 587/J; 590/J; 625/J; 633/J; 645/J; 
647/J; 668/J; 678/J; 685/J; 686/J; 702/J; 706/J; 733/J; 752/J; 757/J; 
773/J; 792/J; 800/J; 816/J; 819/J; 820/J; 821/J; 829/J; 843/J; 852/J; 
856/J; 857/J; 866/J; 866/JF1; 867/J; 868/J; 871/J; 883/J; 884/J; 
889/J; 906/J; 927/J; 928/J; 948/J; 951/J; 956/J; 960/J; 962/J; 983/J; 
100/J; 1039/J; 1049/J; 1061/J; 1065/J; 1068/J; 1070/J; 1091/J; 
1102/J; 1103/J; 1110/J; 1115/J; 1126/J; 1129/J; 1133/J; 1148/J; 
1149/J; 1169/J; 1173/J; 1177/J; 1179/J; 1195/JF3; 1195/JF2; 1206/J; 
1217/J; 1220/J; 1233/J; 1237/J; 1245/J; 1254/J; 1270/J; 1280/J; 
1288/J; 1302/J; 1317/J; 1352/J; 1354/J; 1359/J; 1360/J; 1361/J; 
1364/J; 1366/J; 1382/J; 1390/J; 1410/J; 1418/J; 1420/J; 1455/J; 
1458/J; 1478/JF1; 1489/J; 1498/J; 1502/J; 1504/J; 1511/J; 1515/J; 
1517/J; 1523/J; 1527/J; 1563/J; 1591/JF1; 1607/J; 1615/J; 1635/J; 
1638/J; 1644/J; 1653/J; 1655/J; 1659/J; 1660/J; 1664/J; 1671/J; 
1695/J; 1723/J; 1745/J; 1751/J; 1762/J; 1771/J; 1776/J; 1788/J; 
1797/J; 1811/J; 1815/J; 1847/J; 1879/J; 1882/J; 1903/J; 1912/J; 
1917/J; 1918/J; 1922/J; 1929/J; 1930/J; 1942/J; 1965/J; 1969/J; 
1975/J; 1977/J; 1989/J; 1995/J; 2004/J; 2009/J; 2036/J; 2062/J; 
2068/J; 2068/J; 2073/J; 2083/J; 2086/J; 2107/J; 2108/J; 2111/J; 
2112/J; 2123/J; 2134/J; 2145/J; 2147/J; 2168/J; 2174/J; 2182/J; 
2188/J; 2191/J; 2203/J; 2210/J; 2214/J; 2230/J; 2241/JF3; 2255/J; 
2276/J; 2277/J; 2279/J; 2295/J; 2299/J; 2300/J; 2312/J; 2314/J; 
2321/J; 2363/J; 2365/J; 2372/J; 2380/J; 2383/J; 2383/J; 2384/J; 
2388/J; 2398/J; 2413/J; 2418/J; 2429/J; 2430/J; 2450/J; 2457/J; 
2492/J; 2533/J; 2541/J; 2547/J; 2555/J; 2564/J; 2567/J; 2570/J; 
2573/J; 2586/J; 2588/J; 2607/J; 2613/J; 2650/J; 2688/JF1; 2706/J; 
2719/J; 2727/J; 2731/J; 2737/J; 2740/J; 2754/J; 2760/J; 2763/J; 
2782/J; 2785/J; 2791/J; 2798/J; 2799/J; 2813/J; 2813/J; 2813/J; 
2816/J; 2820/JS; 2824/J; 2837/J; 2845/J; 2846/J; 2857/J; 2868/J; 
2884/J; 2884/J; 2888/J; 2889/J; 2891/J; 2892/J; 2896/J; 2913/J; 

2922/J; 2924/J; 2934/J; 2951/J; 2953/J; 2966/J; 2974/J; 2984/J; 
2995/J; 2998/J; 3005/J; 3017/J; 3038/J; 3063/J; 3065/J; 3069/J; 
3090/J; 3096/J; 3117/J; 3147/J; 3155/J; 3158/J; 3160/J; 3164/J; 
3165/J; 3165/J; 3189/J; 3192/J; 3194/J; 3207/J; 3225/J; 3229/J; 
3232/J; 3247/J; 3258/J; 3268/J; 3271/J; 3272/J; 3282/J; 3295/J; 
3296/J; 3306/J; 3344/J; 3362/JS; 3366/J; 3367/J; 3369/J; 3369/J; 
3371/J; 3372/J; 3375/J; 3380/J; 3387/J; 3389/J; 3403/J; 3415/J; 
3423/J; 3426/J; 3434/J; 3442/J; 3449/J; 3452/J; 3453/J; 3456/J; 
3460/J; 3489/J; 3490/J; 3513/J; 3516/J; 3517/J; 3526/J; 3527/J; 
3542/J; 3549/J; 3558/J; 3559/J; 3577/J; 3579/J; 3583/J; 3586/J; 
3587/J; 3592/J; 3593/J; 3598/J; 3601/J; 3602/J; 3603/J; 3609/J; 
3631/J; 3635/JS; 3648/J; 3672/J; 3680/J; 3681/J; 3686/J; 3688/J; 
3690/J; 3695/J; 3702/J; 3703/J; 3714/J; 3717/J; 3719/JS; 3722/J; 
3734/J; 3750/J; 3754/JS; 3756/J; 3764/J; 3768/J; 3772/J; 3779/J; 
3788/J; 3803/J; 3811/J; 3819/J; 3820/J; 3822/J; 3835/J; 3844/J; 
3854/J; 3860/J; 3868/J; 3877/J; 3883/J; 3895/J; 3901/J; 3902/J; 
3912/J; 3921/J; 3924/J; 3931/J; 3933/J; 3934/J; 3941/J; 3943/J; 
3950/J; 3951/J; 3953/J; 3954/J; 3972/J; 3985/J; 3990/J; 3992/J; 
3993/J; 4011/J; 4017/J; 4018/J; 4025/J; 4027/J; 4033/J; 4038/J; 
4044/J; 4045/J; 4061/J; 4070/J; 4094/J; 4095/J; 4099/J; 4103/J; 
4112/J; 4113/J; 4119/J; 4120/J; 4131/J; 4137/J; 4147/J; 4175/J; 
4177/J; 4179/J; 4182/J; 4186/J; 4205/J; 4222/J; 4243/J; 4248/J; 
4250/J; 4267/J; Inscrições de Pessoas Físicas: 21/F; 69/F; 79/F; 
133/F; 137/F; 148/F; 153/F; 173/F; 174/F; 179/F; 180/F; 196/F; 
201/F; 239/F; 247/F; 247/F; 277/F; 287/F; 293/F; 293/F; 316/F; 
319/F; 324/F; 381/F; 398/F; 402/F; 405/F; 419/F; 428/F; 431/F; 
434/F; 437/F; 457/F; 459/F;488/F; 510/F; 527/FS; 529/F; 543/F; 
544/F; 547/F; 582/F; 583/F; 597/F; 601/F; 607/F; 612/F; 617/F; 
641/F; 665/F; 665/F; 671/F; 685/F; 706/F; 712/F; 712/F; 714/F; 
722/F; 727/F; 739/F; 740/F; 748/F; 752/F; 752/F; 782/F; 785/F; 
797/F; 801/F; 802/F; 807/F; 810/F; 823/F; 828/F; 851/FS; 859/F; 
865/F; 870/F; 883/F; 893/F; 898/F; 904/F; 905/F; 907/F; 908/F; 
917/F; 961/F; 970/F; 975/F; 988/F; 990/F; 1003/F; 1022/F; 1041/F; 
1042/F; 1058/F; 1059/F; 1065/F; 1066/F; 1082/F; 1084/FS; 1086/F; 
1086/F; 1086/F; 1093/F; 1112/F; 1120/F; 1146/F; 1158/F; 1181/F; 
1183/F; 1187/F; 1191/F; 1194/F; 1213/F; 1221/F; 1241/F; 1243/F; 
1256/F; 1275/F; 1279/F; 1293/F; 1296/FS; 1324/F; 1338/F; 1366/F; 
376/F; 1382/F; 1390/F; 1403/F; 1418/F; 1422/F; 1432/F; 1433/F; 
1438/F; 1482/F; 1502/F; 1505/F; 1506/F; 1529/F; 1536/F; 1543/F; 
1592/F; 1619/F; 1623/F; 1629/F; 1647/F; 1652/F; 1666/F; 1678/F; 
1687/F; 1693/F; 1703/F; 1714/F; 1773/F; 1776/F; 1778/F; 1789/F; 
1795/F; 1802/F; 1803/F; 1824/F; 1826/F; 1827/F; 1830/F; 1849/F; 
1853/F; 1866/F; 1871/FS; 1873/F; 1875/F; 1878/FS; 1881/F; 904/F; 
1912/F; 1934/F; 1935/F; 1957/F; 1963/F; 1969/F; 997/F; 2003/; 
2021/F; 2026/F; 2033/F; 2037/FS; 2042/F; 2048/F; 2050/F; 2056/F; 
2061/F; 2066/F; 2069/F; 2073/F; 2074/F; 2082/F; 2094/F; 2100/F; 
2106/F; 2113/FS; 2119/F; 2128/F; 2136/F; 2146/F; 2149/F; 2151/F; 
2155/F; 2169/F; 2183/F; 2186/F; 2205/F; 2210/F; 2226/F; 2229/F; 
2247/F; 2248/F; 2249/F; 2252/F; 2260/F; 2264/F; 2274/F; 2275/F; 
2277/F; 2291/F; 2295/F; 2297/F; 2307/F; 2321/F; 2325/F; 2329/F; 
2332/F; 2339/F; 2343/F; 2361/F; 2365/F; 2369/F; 2390/F; 2398/F; 
2400/F; 2411/F; 2413/F; 2424/F; 2437/F; 2442/F; 2445/F; 2448/F; 
2456/F; 2467/F; 2476/F; 2477/F; 2489/F; 2500/F; 2511/F; 2515/F; 
2524/F; 2531/F; 2532/F; 2537/F; 2542/F; 2546/F; 2551/F; 2580/F; 
2622/F; 2625/F; 2626/F; 2632/F; 2638/FS; 2648/F; 654/F; 2655/F; 
2658/F; 2664/F; 2668/F; 2674/F; 2681/F; 2737/F; 2749/F; 2759/F; 
2763/F; 2765/F; 2767/F; 2768/F; 2779/F; 2784/F; 2800/F; 2801/F; 
2835/F; 2839/F; 2852/F; 2853/F; 2869/F; 2882/FS; 2884/F; 2890/F; 
2912/F; 2912/F; 2916/F; 2917/F; 2921/F; 2922/F; 2938/F; 2941/F; 
2948/F; 2950/F; 2959/F; 2968/F; 3000/F; 3002/F; 3006/F; 3008/F; 
3014/F; 3022/F; 3026/F; 3043/F; 3047/F; 3057/F; 3066/F; 3072/F; 
3073/F; 3084/FS; 3096/F; 3103/F; 3105/F; 3109/F; 3115/F; 3117/F; 
3120/F; 3126/F; 3135/FS; 3170/F; 3178/F; 3184/FS; 3185/F; 3199/
FS; 3217/F; 3234/F; 3254/F; 3258/F; 3264/F; 3281/F; 3286/FS; 
3287/FS; 3300/F; 3314/FS; 3330/F; 3373/F; 3405/FS; 3407/FS; 
3435/F; 3442/F; 3463/F; 3486/F; 3490/F; 3492/F; 3501/F; 3512/
FS; 3521/F; 3526/FS; 3533/F; 3534/F; 3538/F; 3539/F;  3547/F; 
3559/F; 3573/F; 3576/F; 3584/FS; 3586/F; 3626/F; 3670/FS; 3687/F; 
3688/F; 3693/F; 3696/F; 3708/FS; 3713/F; 3720/F; 3730/F; 3738/
FS; 3747/F; 3748/F; 3749/F; 3759/F; 3781/F; 3822/F; 3830/F; 
3834/F; 3840/F; 3849/F; 3857/F; 3864/F; 3873/F; 3908/F; 3909/F; 
3917/F; 3924/F; 3928/F; 3937/F; 3938/FS; 3959/FS; 3972/F; 3988/F; 
4020/F; 4043/F; 4059/F; 4074/F; 4102/F; 4139/F; 4142/F; 4167/F; 
4186/F; 4193/F; 4193/F; 4205/F; 4217/FS; 4218/F; 4225/F; 4228/F; 
4241/F; 4243/F; 4249/F; 4269/FS; 4305/F; 4312/F; 4333/F; 4334/F; 
4362/F; 4375/F; 4388/F; 4410/FS; 4471/F; 4476/F; 4484/F; 4486/F; 
4511/F; 4538/F; 4544/FS; 4546/FS; 4550/FS; 4553/F; 4566/F; 
4579/F; 4582/F; 4617/F; 4648FS; 4651/FS; 4652/F; 4659/F; 4686/F; 
4691/F; 4700/F; 4726/F; 4754/F; 4754/F; 4756/F; 4763/F; 4813/F; 
4827/F; 4852/F; 4864/F; 4874/F; 4918/F; 4919/F; 4922/F; 4956/F; 
4964/F; 4974/F; 4989/F; 4991/F; 4997/F; 5024/F; 5041/F; 5045/F; 
5104/F; 5125/FS; 5154/F; 5172/F; 5176/F; 5191/F; 5199/F; 5208/F; 
5211/F; 5221/F; 5232/F; 5261/F; 5326/F; 5362/F; 5381/F; 5383/F; 
5388/F; 5412/F; 5415/F; 5420/F; 5452/F; 5468/F; 5471/F; 5478/F; 
5487/F; 5492/F; 5512/F; 5516/F; 5526/F; 5539/F; 5541/F; 5547/F; 
5572/F; 5573/F; 5584/F; 5612/F; 5622/F; 5652/F; 5681/F; 5688/F; 
5693/F; 5737/F; 5741/FS; 5743/FS; 5792/F; 5810/F; 5834/F; 5839/F; 
5847/F; 5865/F; 5867/F; 5903/F; 5925/F; 5982/F; 6039/F; 6068/F; 
6078/F; 6090/FS; 6104/F; 6108/F; 6117/F; 6162/F; 6164/F; 6176/F; 
6188/FS; 6198/F; 6207/FS; 6208/FS; 6263/F; 6341/F; 6345/F; 

6350/F; 6353/F; 6399/F; 6407/F; 6426/F; 6433/F; 6497/F; 6513/F; 
6531/F; 6553/F; 6594/F; 6598/F; 6598/F; 6621/F; 6689/F; 6726/F; 
6742/F; 6748/F; 6760/F; 6795/F; 6797/F; 6829/F; 6845/F; 6852/F; 
6867/F; 6871/F; 6884/F; 6904/F; 6910/F; 6913/F; 6915/F; 6924/F; 
6932/F; 6957/F; 6968/F; 6976/F; 6984/F; 6999/F; 7007/F; 7012/F; 
7017/F; 7037/F; 7045/F; 7051/F; 7057/FS; 7058/FS; 7100/F; 7171/F; 
7176/F; 7183/F; 7188/F; 7224/F; 7274/F; 7277/F; 7282/F; 7283/F; 
7284/F; 7290/F; 7330/F; 7351/F; 7354/F; 7375/F; 7395/F; 7403/F; 
7475/F; 7493/F; 7497/F; 7581/F; 7582/F; 7595/F; 7606/F; 7615/F; 
7622/F; 7636/F; 7694/F; 7719/F; 7736/F; 7737/F; 7751/F; 7757/F; 
7773/F; 7776/F; 7782/F; 7788/F; 7793/F; 7803/F; 7846/F; 7871/F; 
7877/F; 7882/F; 7884/F; 7891/F; 7898/F; 7904/F; 7931/F; 7938/F; 
7939/F; 7969/FS; 7972/F; 7980/F; 7984/F; 7985/F; 7991/F; 7994/F; 
7999/F; 8019/F; 8062/F; 8087/F; 8094/F; 8098/F; 8109/F; 8112/F; 
8115/F; 8122/F; 8180/F; 8198/F; 8232/F; 8236/FS; 8242/F; 8251/F; 
8259/F; 8300/F; 8311/F; 8316/FS; 8342/F; 8352/F; 8366/FS; 8374/F; 
8401/F; 8410/F; 8472/F; 8479/F; 8491/F; 8492/F; 8498/F/; 8499/F; 
8514/F; 8520/FS; 8584/F; 8594/F; 8601/F; 8609/F; 8616/F; 8626/F; 
8628/F; 8644/FS; 8651/F; 8658/F; 8664/F; 8673/FS; 8732/F; 8733/F; 
8735/F; 8747/F; 8752/F; 8757/F; 8766/F; 8774/F; 8885/F; 8927/F; 
8963/F; 8968/F; 8988/F; 9001/F; 9022/F; 9025/F; 9039/F; 9071/F; 
9083/F; 9092/F; 9105/F; 9111/F; 9164/F; 9172/F; 9196/F; 9239/F; 
9241/F; 9246/F; 9258/F; 9263/F; 9268/F; 9274/F; 9283/F; 9291/F; 
9308/F; 9327/F; 9431/F; 9435/F; 9476/F; 9496/F; 9513/F; 9519/F; 
9524/F; 9541/F; 9547/F; 9562/F; 9608/F; 9626/F; 9644/F; 9670/F; 
9709/F; 9746/F; 9784/F; 9796/F; 9824/F; 9827/F; 9839/F; 9881/F; 
9886/F; 9904/F; 9926/F; 9935/F; 9936/F; 9964/F; 9969/F; 10024/F; 
10034/F; 10039/F; 10099/F; 10121/F; 10130/F; 10131/F; 10165/F; 
10168/F; 10178/F; 10186/F; 10200/F; 10229/F; 10247/FS; 10262/F; 
10302/F; 10323/F; 10452/F; 10455/F; 10465/F; 10469/F; 10477/F; 
10486/F; 10515/F; 10529/F; 10559/F; 10561/F; 10599/F; 10607/F; 
10624/F; 10635/F; 10644/F; 10645/F; 10682/F; 10699/F; 10718/F; 
10751/F; 10762/F; 10774/F; 10780/F; 10805/FS; 10818/FS; 10836/F; 
10837/F; 10841/F; 10862/F; 10866/F; 10880/F; 10888/F; 10905/F; 
10906/F; 10922/F; 10928/F; 10947/F; 10972/F; 10998/F; 11008/F; 
11019/FS; 11099/F; 11113/F; 11116/F; 11119/F; 11122/F; 11147/F; 
11151/F; 11157/F; 11175/F; 11178/F; 11180/F; 11232/F; 11233/F; 
11252/F; 11281/F; 11333/F; 11346/F; 11361/F; 11371/FS; 11386/F; 
11386/F; 11396/F; 11413/F; 11421/F; 11440/F; 11446/F; 11449/F; 
11464/F; 11502/F; 11564/F; 11581/F; 11594/F; 11639/F; 11660/F; 
11681/F; 11688/F; 11703/F; 11711/F; 11729/F; 11733/FS; 11746/F; 
11756/F; 11763/F; 11767/F; 11771/F; 11789/F; 11815/F; 11829/F; 
11838/F; 11889/F; 11907/F; 11958/F; 11984/F; 12042/F; 12059/F; 
12077/F; 12082/F; 12107/F; 12125/FS; 12150/F; 12173/F; 12209/F; 
12210/F; 12211/F; 12216/F; 12237/F; 12253/F; 12278/F; 12286/F; 
12305/F; 12317/F; 12324/F; 12336/F; 12339/F; 12346/F; 12367/F; 
12380/F; 12416/F; 12431/F; 12461/F; 12483/F; 12504/F; 12509/F; 
12514/F; 12523/F; 12541/F; 12545/F; 12594/F; 12625/F; 12652/F; 
12665/F; 12669/F; 12675/F; 12685/F; 12693/F; 12704/F; 12721/F; 
12723/F; 12734/F; 12750/F; 12759/F; 12771/F; 12791/F; 12814/F; 
12830/F; 12854/F; 12855/F; 12861/F; 12880/F; 12890/F; 12904/F; 
12914/F; 12936/F; 12936/F; 12941/F; 12942/F; 12950/F; 12994/F; 
12997/F; 13001/F; 13014/F; 13040/F; 13053/F; 13055/F; 13094/F; 
13126/F; 13126/F; 13127/F; 13153/F; 13154/F; 13191/F; 13207/F; 
13223/F; 13252/F; 13258/F; 13268/F; 13269/F; 13271/F; 13278/F; 
13285/F; 13313/F; 13336/F; 13340/F; 13375/F; 13377/F; 13380/F; 
13383/F; 13387/F; 13416/F; 13420/F; 13443/F; 13464/F; 13465/F; 
13511/F; 13528/F; 13544/F; 13547/F; 13554/F; 13564/F; 13576/F; 
13577/F; 13582/F; 13605/F; 13612/F; 13629/F; 13665/F; 13671/F; 
13697/F; 13745/F; 13777/F; 13781/FS; 13783/F; 13786/F; 13803/F; 
13820/F; 13825/F; 13827/F; 13858/F; 13866/F; 13869/F; 13895/F; 
13898/F; 13928/F; 13930/F; 13938/F; 13979/F; 13987/F; 14047/F; 
14062/F; 14083/F; 14087/F; 14109/F; 14151/F; 14173/F; 14180/F; 
14189/F; 14193/F; 14196/F; 14251/F; 14271/F; 14281/F; 14290/F; 
14294/F; 14296/F; 14327/F; 14338/F; 14346/F; 14352/F; 14355/F; 
14368/F; 14375/F; 14377/F; 14387/F; 14394/F; 14409/F; 14436/F; 
14439/F; 14478/F; 14490/F; 14491/F; 14522/F; 14540/F; 14540/F; 
14554/F; 14560/F; 14563/F; 14596/F; 14604/F; 14616/F; 14633/F; 
14639/F; 14642/F; 14648/F; 14667/F; 14684/F; 14695/F; 14726/F; 
14731/F; 14739/F; 14743/F; 14815/F; 14817/F; 14834/F; 14837/F; 
14859/F; 14861/F; 14871/FS; 14887/F; 14893/F; 14913/F; 14916/F; 
14941/F; 14962/F; 14968/F; 14975/F; 14988/F; 14989/F; 14999/F; 
15014/F; 15036/F; 15038/F; 15042/F; 15043/F; 15060/F; 15088/F; 
15103/F; 15116/F; 15135/F; 15142/F; 15156/F; 15166/F; 15176/F; 
15211/F; 15228/F; 15236/F; 15257/F; 15258/F; 15293/F; 15318/F; 
15323/F; 15324/F; 15330/F; 15361/F; 15373/F; 15374/F; 15377/F; 
15378/F; 15383/F; 15387/F; 15401/F; 15401/F; 15405/F; 15408/F; 
15449/F; 15458/F; 15467/F; 15473/F; 15493/F; 15530/F; 15534/F; 
15542/F; 15549/F; 15558/F; 15565/F; 15582/F; 15591/F; 15615/F; 
15617/F; 15659/F; 15664/F; 15665/F; 15686/F; 15706/F; 15726/F; 
15728/F; 15748/FS; 15765/F; 15771/F; 15835/F; 15836/F; 15854/F; 
15855/F; 15893/F; 15896/F; 15928/F; 15931/F; 15957/F; 15969/F; 
15986/F; 15987/F; 15995/F; 15996/F; 15998/F; 16004/F; 16007/F; 
16015/F; 16018/F; 16052/F; 16081/F; 16104/F; 16123/F; 16132/F; 
16188/F; 16229/F; 16234/F; 16246/F; 16272/F; 16275/F; 16371/F; 
16400/F; 16402/F; 16413/F; 16435/F; 16466/F; 16476/F; 16483/F; 
16520/F; 16545/F; 16562/F; 16590/F; 16595/F; 16660/F; 16662/F; 
16674/F; 16685/F; 16726/F; 16801/F; 16804/F; 16806/F; 16857/F; 
16863/F; 16870/F; 16872/F; 16880/F; 16889/F; 16892/F; 16924/F; 
16942/F; 16956/F; 16972/F; 16983/F; 17000/F; 17008/F; 17017/F; 
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17033/F; 17071/F; 17094/F; 17107/F; 17120/F; 17127/F; 17129/F; 
17148/F; 17149/F; 17160/F; 17171/F; 17181/F; 17193/F; 17203/F; 
17224/F; 17225/F; 17229/F; 17235/F; 17250/F; 17251/F; 17254/F; 
17255/F; 17258/F; 17264/F; 17269/F; 17276/F; 17301/F; 17306/F; 
17366/F; 17371/F; 17382/F; 17400/F; 17401/F; 17403/F; 17412/F; 
17430/F; 17450/F; 17450/F; 17451/F; 17460/F; 17467/F; 17470/F; 
17483/F; 17506/F; 17538/F; 17551/F; 17559/F; 17571/F; 17578/F; 
17592/F; 17601/F; 17602/F; 17611/F; 17634/F; 17639/F; 17659/F; 
17667/F; 17673/F; 17700/F; 17710/F; 17750/F; 17806/F; 17819/F; 
17844/F; 17868/F; 17879/F; 17902/F; 17946/F; 17961/F; 17962/F; 
17963/F; 17969/F; 17974/F; 17996/F; 17999/F; 18009/F; 18012/F; 
18023/F; 18032/F; 18054/F; 18059/F; 18072/F; 18102/F; 18108/F; 
18143/F; 18148/F; 18157/F; 18164/F; 18174/F; 18184/F; 18198/F; 
18215/F; 18260/F; 18276/F; 18282/F; 18283/F; 18314/F; 18323/F; 
18329/F; 18344/F; 18371/F; 18406/FS; 18410/F; 18413/F; 18414/F; 
18419/F; 18440/F; 18466/F; 18477/F; 18488/F; 18500/F; 18507/F; 
18529/F; 18530/F; 18533/F; 18535/F; 18550/F; 18564/F; 18591/F; 
18597/F; 18602/F; 18653/F; 18668/F; 18729/F; 18737/F; 18751/F; 
18755/F; 18760/F; 18770/F; 18790/F; 18791/F; 18798/F; 18811/F; 
18812/F; 18819/F; 18824/F; 18826/F; 18831/F; 18838/F; 18841/F; 
18858/F; 18873/F; 18878/F; 18878/F; 18888/F; 18901/F; 18906/F; 
18932/F; 18938/F; 18963/F; 18977/F; 18994/FS; 18998/F; 19041/F; 
19066/F; 19073/F; 19094/F; 19095/F; 19099/F; 19107/F; 19135/F; 
19140/F; 19152/F; 19162/FS; 19168/F; 19180/F; 19250/F; 19262/F; 
19264/F; 19267/F; 19278/F; 19282/F; 19287/F; 19322/F; 19345/F; 
19366/F; 19375/F; 19393/F; 19394/F; 19434/F; 19442/F; 19443/F; 
19462/F; 19479/F; 19491/F; 19549/F; 19560/F; 19584/F; 19592/F; 
19600/F; 19617/F; 19619/F; 19629/F; 19635/FS; 19640/F; 19640/F; 
19643/F; 19662/F; 19690/F; 19690/F; 19711/F; 19719/F; 19788/F; 
19797/F; 19806/F; 19814/F; 19821/F; 19822/F; 19824/F; 19827/F; 
19832/F; 19855/F; 19863/F; 19868/F; 19909/F; 19915/F; 19921/F; 
19949/F; 19991/F; 20001/F; 20002/F; 20011/F; 20018/F; 20026/F; 
20045/F; 20046/F; 20052/F; 20057/F; 20081/F; 20104/F; 20135/F; 
20142/F; 20193/F; 20205/F; 20211/F; 20228/F; 20230/F; 20248/F; 
20263/F; 20270/F; 20281/F; 20284/F; 20290/F; 20300/F; 20319/F; 
20320/F; 20321/F; 20323/F; 20344/F; 20352/F; 20369/F; 20373/
FS; 20397/F; 20413/F; 20419/F; 20436/F; 20439/F; 20453/F; 
20487/F; 20524/F; 20526/F; 20529/F; 20533/F; 20560/F; 20569/F; 
20571/F; 20598/F; 20608/F; 20657/F; 20685/F; 20686/F; 20690/F; 
20710/F; 20712/F; 20734/F; 20741/F; 20742/F; 20743/F; 20753/F; 
20758/F; 20762/F; 20792/F; 20811/F; 20821/F; 20829/F; 20833/F; 
20839/F; 20849/F; 20850/F; 20862/F; 20879/F; 20892/F; 20894/F; 
20909/F; 20933/F; 20942/F; 20956/F; 20962/F; 20967/F; 21000/F; 
21010/F; 21012/F; 21039/F; 21048/F; 21057/F; 21059/F; 21063/F; 
21067/F; 21073/F; 21074/F; 21079/F; 21092/F; 21104/F; 21118/F; 
21130/F; 21133/F; 21148/F; 21162/F; 21167/F; 21184/F; 21187/F; 
21189/F;  21205/F; 21221/F; 21241/F; 21249/F; 21254/F; 21282/F; 
21304/F; 21314/F; 21325/F; 21334/F; 21351/F; 21362/F; 21362/F; 
21369/F; 21415/F; 21417/F; 21432/F; 21449/F; 21456/F; 21476/F; 
21481/F; 21489/F; 21498/F; 21512/F; 21520/F; 21527/F; 21529/F; 
21535/F; 21537/F; 21560/F; 21585/F; 21600/F; 21605/F; 21607/F; 
21617/F; 21620/F; 21642/F; 21664/F; 21688/F; 21689/F; 21691/F; 

21701/F; 21721/F; 21726/F; 21738/F; 21746/F; 21753/F; 21783/F; 
21792/F; 21800/F; 21811/F; 21812/F; 21818/F; 21831/F; 21841/F; 
21853/F; 21862/F; 21867/F; 21890/F; 21911/F; 21921/F; 21923/
FS; 21945/F; 21946/F; 21951/F; 21967/F; 21982/FS; 21985/F; 
21990/F; 22013/F; 22023/F; 22025/F; 22031/F; 22034/F; 22046/F; 
22047/F; 22092/F; 22098/F; 22102/F; 22140/F; 22144/F; 22151/F; 
22166/F; 22170/F; 22210/F; 22215/F; 22222/F; 22235/F; 22237/F; 
22243/F; 22276/F; 22292/F; 22324/F; 22340/F; 22362/F; 22379/F; 
22381/F; 22382/F; 22396/F; 22405/F; 22412/F; 22413/F; 22427/F; 
22434/F; 22441/F; 22448/F; 22450/F; 22457/F; 22477/F; 22522/F; 
22541/F; 22548/F; 22555/F; 22561/F; 22603/F; 22611/F;  22626/F; 
22632/F; 22635/F; 22642/F; 22644/F; 22664/F; 22673/F; 22680/F; 
22688/F; 22692/F; 22693/F; 22698/F; 22705/F; 22717/F; 22721/F; 
22726/F; 22728/F; 22728/F; 22736/F; 22737/F; 22739/F; 22749/F; 
22756/F; 22766/F; 22767/F; 22782/F; 22785/F; 22818/F; 22833/F; 
22839/F; 22840/F; 22842/F; 22871/F; 22872/F; 22889/F; 22903/F; 
22924/F; 22936/F; 22942/F; 22951/F; 22961/F; 22976/F; 22997/F; 
23004/F; 23016/F; 23029/F; 23032/F; 23038/F; 23047/F; 23056/F; 
23085/F; 23088/F; 23102/F; 23107/F; 23111/F; 23121/F; 23127/F; 
23138/F; 23144/F; 23145/F; 23152/F; 23155/F; 23157/F; 23185/F; 
23191/F; 23196/F; 23197/F; 23202/F; 23204/F; 23227/F; 23231/F; 
23251/F; 23256/F; 23277/F; 23285/F; 23309/F; 23324/F; 23326/F; 
23327/F; 23329/F; 23344/F; 23349/F; 23352/F; 23357/F; 23358/F; 
23371/F; 23373/F; 23376/F; 23382/F; 23391/F; 23400/F; 23402/F; 
23404/F; 23411/F; 23412/FS; 23436/F; 23454/F; 23468/F; 23472/F; 
23475/F; 23476/F; 23478/F; 23481/F; 23500/F; 23508/F; 23512/F; 
23515/F; 23525/F; 23530/F; 23540/F; 23545/F; 23555/F; 23568/F; 
23580/F; 23594/F; 23597/F; 23604/F; 23606/F; 23610/F; 23625/F; 
23627/F; 23635/F; 23646/F; 23653/F; 23655/F; 23657/F; 23671/F; 
23681/F; 23685/F; 23689/F; 23693/F; 23701/F; 23712/F; 23715/F; 
23723/F; 23746/F; 23770/F; 23818/F; 23832/F; 23877/F; 23879/F; 
23885/F; 23901/F; 23907/F; 23921/F; 23925/F; 23927/F; 23934/F; 
23940/F; 23955/F; 23957/F; 23971/F; 23984/F; 23992/F; 24013/F; 
24030/F; 24047/F; 24054/F; 24085/F; 24086/F; 24092/F; 24093/F; 
24094/F; 24107/F; 24119/F; 24128/F; 24129/F; 24139/F; 24141/F; 
24154/F; 24158/F; 24162/F; 24177/F; 24185/F/; 24189/F; 24193/F; 
24197/F; 24198/F; 24203/F; 24237/F; 24244/F; 24258/F; 24262/F; 
24271/F; 24274/F; 24291/F; 24296/F; 24304/F; 24309/F; 24318/F; 
24327/F; 24333/F; 24336/F; 24376/FS; 24377/F; 24382/F; 24389/F; 
24392/F; 24395/F; 24405/F; 24412/F; 24418/F; 24421/F; 24441/F; 
24442/F;  24455/F; 24464/F; 24481/F; 24482/F; 24492/F; 24502/F; 
24509/F; 24518/F; 24520/F; 24533/F; 24540/F; 24544/F; 24552/F; 
24559/F; 24562/FS; 24564/F; 24569/F; 24605/F; 24622/F; 24635/F; 
24642/F; 24645/F; 24652/F; 24674/F; 24684/F; 24695/F; 24700/F; 
24702/F; 24711/F; 24715/F; 24735/F; 24756/F; 24759/F; 24771/F; 
24773/F; 24775/F; 24780/F; 24781/F; 24793/F; 24794/F; 24819/F; 
24854/F; 24855/F; 24856/F; 24866/F; 24871/F; 24874/F; 24892/F; 
24894/F; 24908/F; 24911/F; 24929/F; 24930/F; 24939/F; 24943/F; 
24947/F; 24961/F; 24964/F; 24967/F; 24977/F; 25007/F; 25013/F; 
25031/F; 25042/F; 25049/F; 25051/F; 25054/F; 25067/F; 25069/F; 
25070/F; 25072/F; 25087/F; 25094/F; 25096/F; 25098/F; 25116/F; 
25126/F; 25132/F; 25135/F; 25141/F; 25188/F; 25201/F; 25207/F; 

25209/F; 25216/F; 25229/F; 25234/F; 25261/F; 25263/F; 25284/F; 
25289/F; 25297/F; 25300/F; 25325/F; 25342/F; 25355/F; 25357/F; 
25365/F; 25367/F; 25403/F; 25411/F; 25419/F; 25423/F; 25433/F; 
25451/F; 25452/F; 25458/F; 25466/F; 25467/F; 25469/F; 25475/F; 
25476/F; 25478/F; 25483/F; 25498/F; 25537/F; 25542/F; 25551/F; 
25580/F; 25599/F; 25600/F; 25606/F; 25620/F; 25628/F; 25630/F; 
25632/F; 25633/FS; 25639/F; 25642/F; 25660/F; 25663/F; 25670/F; 
25671/F; 25685/F; 25687/F; 25703/F; 25744/F; 25745/F; 25758/F; 
25762/F; 25778/F; 25789/F; 25809/F; 25813/F; 25829/F; 25840/F; 
25848/F; 25853/F; 25854/F; 25856/F; 25868/F; 25870/F; 25873/F; 
25891/F; 25899/F; 25904/F; 25917/F; 25934/F; 25951/F; 25961/F; 
25974/F; 25977/F; 25988/F; 26004/F; 26007/F; 26026/F; 26042/F; 
26043/F; 26045/F; 26056/F; 26064/F; 26077/F; 26088/F; 26090/F; 
26100/F; 26108/F; 26125/F; 26128/F; 26144/F; 26201/F; 26206/F; 
26236/FS; 26259/F; 26261/F; 26264/F; 26278/F; 26283/F; 26284/F; 
26309/F; 26311/F; 26316/F; 26326/F; 26333/F; 26337/F; 26341/F; 
26352/F; 26360/F; 26370/F; 26385/F; 26392/F; 26399/F; 26403/F; 
26421/F; 26432/F; 26435/F; 26437/F; 26440/F; 26442/F; 26446/F; 
26452/F; 26456/F; 26459/F; 26468/F; 26476/F; 26482/F; 26508/F; 
26513/F; 26528/F; 26535/F; 26550/F; 26574/F; 26592/F; 26604/F; 
26620/F; 26633/F; 26640/F; 26643/F; 26646/F; 26654/F; 26659/F; 
26663/F; 26670/F; 26673/F; 26681/F; 26684/F; 26695/F; 26702/F; 
26715/F; 26737/F; 26763/F; 26766/F; 26803/F; 26811/F; 26850/F; 
26864/F; 26865/F; 26900/F; 26917/F; 26929/F; 26953/F; 26978/F; 
26998/F; 27016/F; 27038/F; 27055/F; 27077/F; 27078/F; 27080/F; 
27113/F; 27114/F; 27119/F; 27141/F; 27143/F; 27168/F; 27179/F; 
27184/F; 27194/F; 27198/F; 27221/F; 27222/F; 27224/F; 27254/F; 
27259/F; 27260/F; 27263/F; 27266/F; 27273/F; 27281/F; 27290/F; 
27294/F; 27309/F; 27320/F; 27327/F; 27331/F; 27350/F; 27351/F; 
27356/F; 27382/F; 27383/F; 27391/F; 27396/F; 27410/F; 27418/F; 
27447/F; 27471/F; 27479/F; 27481/F; 27499/F; 27501/F; 27509/F; 
27511/F; 27531/F; 27537/F; 27543/F; 27558/F; 27569/F; 27599/F; 
27604/F; 27608/F; 27613/F; 27614/F; 27618/F; 27627/F; 27633/F; 
27635/F; 27636/F; 27638/F; 27641/F; 27649/F; 27651/FS; 27656/F; 
27657/F; 27660/F; 27675/F; 27697/F; 27699/F; 27703/F; 27719/F; 
27722/F; 27733/F; 27747/F; 27759/F; 27762/F; 27763/F; 27774/F; 
27776/F; 27780/F; 27783/F; 27784/F; 27786/F; 27808/F; 27814/F; 
27822/F; 27823/F; 27836/F; 27844/FS; 27881/F; 27899/F; 27910/F; 
27913/F; 27921/F; 27939/F; 27945/F; 27952/F; 27964/F; 27975/F; 
27979/F; 27984/F; 27992/F; 28002/F; 28004/F; 28008/F; 28023/F; 
28029/F; 28032/F; 28058/F; 28063/F; 28064/F; 28076/F; 28079/F; 
28085/F; 28089/F; 28101/F; 28140/F; 28141/F; 28142/F; 28146/F; 
28148/F; 28149/F; 28151/F; 28157/F; 28161/F; 28165/F; 28167/F; 
28182/F; 28189/F; 28191/F; 28203/F; 28218/F; 28234/F; 28237/F; 
28245/F; 28247/F; 28334/F; 28335/F; 28421/F; 28446/F; 28471/F; 
28478/F; 28566/F; 28599/F; 28600/F; 28761/F; 28788/F; 28930/F; 
28943/F; 29074/F; 29152/F; 29695/F.
C.I. ANTÔNIO MOSER
Presidente do CRECI 11ª Região/SC
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ACESSÍVEL 
COMO NUNCA,

 TRANSPARENTE 
COMO SEMPRE

O Diário Oficial do Estado de SC é publicado pela Diretoria de Tecnologia e Inovação – Secretaria 
de Estado da Administração. Essa Diretoria não possui representantes comerciais terceirizados 
nem revendedores autorizados. Portanto, todos os contatos para publicações ou outros serviços 
pertinentes ao Diário Oficial devem ser feitos diretamente pelo site www.doe.sea.sc.gov.br.
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1. CADASTRAMENTO
Os interessados deverão ser previamente cadastrados. Caso não esteja 
cadastrado, nosso usuário terá, disponível em nosso site www.doe.sea.
sc.gov.br, um botão (cadastro on-line) com cinco formulários eletrônicos 
disponíveis: 
• Cadastro de entidade
• Cadastro de usuário
• Troca de órgão/entidade
• Desabilitar usuário
• Termo de autorização para publicação  
Os formulários eletrônicos são intuitivos, e levam facilmente o usuário a 
obter o acesso ao portal do Diário Oficial após análise e aprovação pelo 
nosso setor de cadastros. Será enviado automaticamente um e-mail com 
login e senha para acesso ao sistema.
Ao finalizar o cadastro, os usuários estarão de acordo com o Termo de 
aceite, que faz parte do referido cadastro, do qual se comprometem a 
cumprir todas as regras previstas.

2. REGRAS DE EDITORAÇÃO
Nos documentos enviados, as seguintes formatações devem ser observadas: 
A. o formato eletrônico do DOE é em formato tabloide, com área de im-

pressão de: 24,00 cm de largura X 30,0 cm de altura (o SIGIO acomo-
dará seu texto nas colunas do jornal);

B. a fonte (letra) deverá ser sempre arial sem variações, e o tamanho 
do corpo 8;

C. o espaçamento entre linhas deve ser simples para arquivos no Word; 
D. as letras em negrito, itálico, sublinhadas, maiúsculas e minúsculas 

serão respeitadas conforme seu envio;
E. caso o documento do Word contenha tabelas em seu corpo, ou esse 

documento seja exclusivamente um arquivo de imagem do tipo pdf, o 
limite máximo de ocupação de largura da tabela, ou da imagem inter-
na do pdf, deverá obedecer ao seguinte: 

• 7,5 cm para ocupar 1 (uma) coluna do jornal; 
• 15,5 cm para ocupar 2 (duas) colunas do jornal; 
• 23,5 cm para ocupar 3 (três) colunas do jornal.

3. ENVIO DE MATÉRIAS
Ao entrar no portal www.doe.sea.sc.gov.br com o login e a senha, o usu-
ário terá acesso ao módulo diário oficial, selecionará no menu a opção 
Diário Oficial, a seguir Enviar Matérias. Nessa seção, o usuário deverá: 
carregar o arquivo para publicação (up-load); agendar a data da publica-
ção; fazer uma pré-visualização da matéria; ver o cálculo do seu orça-
mento e aprová-lo; e, imprimir o DARE - Documento de Arrecadação de 
Receitas.

4. REGRAS DE ENVIO

Obrigatoriedades
A. Só é permitido o envio de matérias em texto (no Word versão 2010 

– extensão .doc ou .docx, BR-Office – extensão .odt).Os balanços, 
obrigatoriamente, deverão ser gerados em pdf até versão 1.4.5x. 

B. Dentro do arquivo no Word poderá haver tabelas, as quais deve-
rão respeitar as regras de editoração abaixo elencadas. 

Não será permitido
A. O uso de molduras, caixas de texto, linhas desenhadas, setas, ca-

beçalhos, rodapés, marca d’água, imagens de assinatura e régua, 
conexões a banco de dados e macros e documentos escaneados. 

B. Anotações no corpo do documento da matéria, como data dese-
jada de publicação, autorização da publicação, ou qualquer outra 
mensagem que não será publicada. 

C. Texto condensado em largura e/ou altura. 

5. PAGAMENTO

Para a efetivação da publicação não basta fazer o carregamento 
da matéria no site, é necessário o pagamento do DARE até as 
17 horas do dia anterior à publicação.

6. ACOMPANHAMENTO DE MATÉRIAS

O usuário deverá acompanhar o fluxo de tramitações da matéria, 
poderá gerar a 2ª via da DARE; reagendar a data de publicação; 
e, cancelar a publicação da matéria até as 18 horas do dia ante-
rior à data da publicação.

7. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO

O usuário é exclusivamente o responsável por toda matéria en-
viada para publicação para todo e qualquer efeito, bem como a 
fidedignidade e veracidade da informação para os efeitos jurídi-
cos aqui gerados.
Após envio e aprovação da matéria, ela não poderá mais ser 
substituída. 
Não haverá cancelamento de notas fiscais em decorrência do 
envio de matérias em duplicidade.
Dados para contato
E-mail: diariooficial@sea.sc.gov.br 
Fones: PABX (48) 3665-6242 / (48) 3665-6263 / (48) 3665-6265 /
  (48) 3665-6266 / (48) 3665-6267 / (48) 3665-6268 /
   (48) 3665-6269 / (48) 3665-6270 / (48) 3665-6277.
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