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Cod. Mat.: 753197

AtO nº 1612 / 2021
O gOVeRnaDOR DO eStaDO De Santa CataRina, no uso 
de suas atribuições, com fundamento nos documentos contidos 
no processo PCSC 41113/2016: Relatório Final da Comissão 
Processante, Informação n. 108/2019 da Assistência Jurídica da 
Delegacia Geral de Polícia Civil, Parecer n. 048/2020 da Con-
sultoria Jurídica da Secretaria de Estado de Segurança Pública, 
Despacho da Consultoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado 
e Informação n. 055/2021 da Consultoria Jurídica da Casa Civil, 
resolve DEMITIR, de forma qualificada, por infração ao artigo 210, 
inciso XIV, e artigo 211, inciso III, da Lei n. 6.843, de 28 de julho 
de 1986, o servidor MURILLO BRASILIENSE MOTA, matrícula n. 
0365831-7-01, ocupante do cargo de Agente de Polícia, lotado na 
PCSC, incompatibilizando-o com o exercício de cargo ou emprego 
público pelo período de 06 (seis) anos.

AtO nº 1613 / 2021
O gOVeRnaDOR DO eStaDO De Santa CataRina, no uso 
de suas atribuições, com fundamento nos documentos contidos 
no processo PMCSC 13811/2018: Parecer n. 082/2021 da Procu-
radoria-Geral do Estado e Informação n. 058/2021 da Consultoria 
Jurídica da Casa Civil, resolve CONHECER e, no mérito, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso de queixa, apresentado por OSMAR 
ALEXANDRE DA SILVA, matrícula n. 0906383-8-01, ocupante do 
cargo de Cabo, lotado na PMSC, e, com isso, MANTER a penali-
dade de Exclusão a Bem da Disciplina.

AtO nº 1614 / 2021
O gOVeRnaDOR DO eStaDO De Santa CataRina, no uso 
de suas atribuições, com fundamento nos documentos contidos 
no processo PMCSC 37858/2016: Parecer n. 192/2021 da Procu-
radoria-Geral do Estado e Informação n. 059/2021 da Consultoria 
Jurídica da Casa Civil, resolve CONHECER e, no mérito, NE-
GAR PROVIMENTO ao recurso de queixa, apresentado por JOÃO 
FLAVIANO HARNISCH, matrícula n. 0928017-0-01, ocupante do 
cargo de 3º Sargento, lotado na PMSC, e, com isso, MANTER a 
penalidade de Exclusão a Bem da Disciplina.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

JORGE EDUARDO TASCA
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 753205

extrato de termo de Compromisso do Programa “adimplência 
geral - Pag”, da PROCURaDORia-geRaL DO eStaDO/SC, 
referente ao convênio celebrado com a UniVaLi conforme decreto 
Estadual n° 1.756, de 26.09.2013. estagiário: BRUnO MOHaM-
MeD ZOHeR JaFFaL; CPF: 044.491.330-05; TC 057/2021; Início: 
31/05/2021; Valor: R$ 1.000,00; Lotação: RegiOnaL De itaJai/SC.

Cod. Mat.: 752905

extrato de termo de Compromisso do Programa “adimplência 
geral - Pag”, da PROCURaDORia-geRaL DO eStaDO/SC, 
referente ao convênio celebrado com a UniSUL conforme decreto 
Estadual n° 1.756, de 26.09.2013. estagiária: CaROLina SantOS 
giMeneZ; CPF: 390.744.968-14; TC 069/2021; Início: 01/07/2021; 
Valor: R$ 1.000,00; Lotação: PROFiS/neFiS .

Cod. Mat.: 752907

PORtaRia n.º 0364/DetRan/aSJUR/2021, de 15/07/2021.
O DePaRtaMentO eStaDUaL De tRÂnSitO De Santa Cata-
Rina, autorizado por sua Diretora, no uso de suas atribuições legais;
COnSiDeRanDO o processo eletrônico SGP-e DETRAN 175168/2019.
COnSiDeRanDO que a Administração Pública deve prezar pela 
eficiência, interesse público e a razoabilidade na prestação dos 
serviços públicos;
COnSiDeRanDO a obrigatoriedade da realização dos exames 
de aptidão física para determinados procedimentos referentes à 
Carteira Nacional de Habilitação;
COnSiDeRanDO o disposto na Resolução 425/CONTRAN/2012;
COnSiDeRanDO a Portaria n°0864/DETRAN/ASJUR/2020, em 
atendimento a decisão judicial proferida nos autos do processo 
n° 5026120-13.2019.4.04.7200, que determinou o afastamento da 
Clinica Credenciada, por forças das normativas estaduais;
COnSiDeRanDO o edital de chamamento público n° 01/2021/
detRAN/SC;
ReSOLVe:
art. 1º - Credenciar a CAC – CLINICA de MedICINA dO tRA-

FEGO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 35.028.184/0001-82, para 
execução dos exames de aptidão física e mental, nos termos da 
Resolução 425/2012, no Município de CAMBORIÚ/SC.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLiQUe-Se, RegiStRe-Se e CUMPRa-Se.
Felipe Odara Rezende de aquino
Coordenadoria de Credenciamento

Cod. Mat.: 752916

PORtaRia n.º 0365/DetRan/aSJUR/2021, de 15/07/2021.
O DePaRtaMentO eStaDUaL De tRÂnSitO De Santa Ca-
taRina, autrorizado por sua Diretora, no uso de suas atribuições 
legais;
COnSiDeRanDO o processo eletrônico SGP-e DETRAN 69188/2021;
COnSiDeRanDO o disposto na Resolução CONTRAN n.º 807/2020;
COnSiDeRanDO o disposto na Portaria n°  0076/DETRAN/
ASjuR/2018;
ReSOLVe:
art. 1º - Credenciar pelo prazo de 60 (sessenta) meses, para 
operar como Entidade Credora de Reserva de Domínio Pessoa 
Jurídica a empresa QUALITY BUS COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA, CNPJ n.º 07.548.982/0001-08, estabelecido na AV. DOM 
JAIME BARROS CAMARA, nº 300, Bairro: PLANALTO, SÃO BER-
NAdO dO CAMPO/SP.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos, a partir do pagamento da taxa Estadual 
prevista no Art. 41 da Portaria 076/detRAN/ASjuR/2018.
PUBLiQUe-Se e CUMPRa-Se.
Felipe Odara Rezende de aquino
Coordenadoria de Credenciamento

Cod. Mat.: 752918

PORtaRia n.º 0367/DetRan/aSJUR/2021, de 16/07/2021.
O DePaRtaMentO eStaDUaL De tRÂnSitO, autorizado por 
sua Diretora, no uso de suas atribuições legais;
COnSiDeRanDO o processo eletrônico SGP-e DETRAN 31108/2021;
COnSiDeRanDO a competência disposta no artigo 22, III, do 
Código de Trânsito Brasileiro - CTB;
COnSiDeRanDO o disposto na Resolução CONTRAN nº 466/2013 
que estabelece procedimentos para o exercício da atividade de 
identificação veicular, em especial o art. 2˚ que designa a respon-
sabilidade sobre as vistorias de identificação veicular por ocasião 
da transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal e 
interestadual aos órgãos e entidades executivas de trânsito;
COnSiDeRanDO que o DENATRAN editou Resoluções e por-
tarias que permitem o credenciamento de entes para realização 
de Vistorias pelos órgãos e entidades de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal;
COnSiDeRanDO a necessidade de se oferecer o serviço de vistoria 
com maior eficiência e comodidade para a sociedade;
COnSiDeRanDO o disposto nas Portarias n.º 1225/detRAN/
ASjuR/2015;
ReSOLVe:
art. 1º - CReDenCiaR a empresa ANtuNeS VIStORIAS LtdA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 23.941.535/0001-62, estabelecida no 
município de IRANI/SC, para o exercício da atividade de vistoria 
de identificação veicular.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLiQUe-Se e CUMPRa-Se.
Felipe Odara Rezende de aquino
Coordenador de Credenciamento

Cod. Mat.: 752921

PORtaRia n.º 0368/DetRan/aSJUR/2021, de 16/07/2021.
O DePaRtaMentO eStaDUaL De tRÂnSitO, autorizado por 
sua Diretora, no uso de suas atribuições legais;
COnSiDeRanDO o processo eletrônico SGP-e DETRAN 38919/2021;
COnSiDeRanDO a competência disposta no artigo 22, III, do 
Código de Trânsito Brasileiro - CTB;
COnSiDeRanDO o disposto na Resolução CONTRAN nº 466/2013 
que estabelece procedimentos para o exercício da atividade de 
identificação veicular, em especial o art. 2˚ que designa a respon-
sabilidade sobre as vistorias de identificação veicular por ocasião 
da transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal e 
interestadual aos órgãos e entidades executivas de trânsito;
COnSiDeRanDO que o DENATRAN editou Resoluções e por-
tarias que permitem o credenciamento de entes para realização 
de Vistorias pelos órgãos e entidades de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal;
COnSiDeRanDO a necessidade de se oferecer o serviço de vistoria 
com maior eficiência e comodidade para a sociedade;
COnSiDeRanDO o disposto nas Portarias n.º 1225/detRAN/
ASjuR/2015;
ReSOLVe:
art. 1º - CReDenCiaR a empresa MAFRA – CSV LtdA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 22.093.265/0001-14, estabelecida no municí-
pio de MAFRA/SC, para o exercício da atividade de vistoria de 
identificação veicular.
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art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLiQUe-Se e CUMPRa-Se.
Felipe Odara Rezende de aquino
Coordenador de Credenciamento

Cod. Mat.: 752922

PORtaRia nº 369/DetRan/aSJUR/2021, de 16/07/2021.
O DePaRtaMentO eStaDUaL De tRanSitO De Santa Ca-
taRina, por sua Diretora, no uso de suas atribuições  legais  com  
base  nos  Processos  detRAN  n.º 60193/2021 e detRAN n.º 
69573/2021,
ReSOLVe:
art. 1º - designar a servidora Sterlei Miriam Senger matricula nº 
973.031-1, a responsabilidade e administração da Coordenadoria 
de educação, subordinada ao Gabinete do Diretor deste Órgão.
art. 2º - Revogar a PORTARIA N° 670/DETRAN/ASJUR/2020;
art. 3º - esta Portaria tem efeitos a contar de 25.06.2021.
PUBLiQUe-Se, RegiStRe-Se e CUMPRa-Se.
Sandra Mara Pereira
Diretora estadual de trânsito

Cod. Mat.: 752923

EDITAL 891/2021 DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PRO-
CESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR CAROLINI 
DE CAMPOS VICENTE DE BONA PORTAO, Autoridade de Trân-
sito da CIRETRAN de JAGUARUNA, 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: REGINALDO SALVALAIO BERNARDO, 
portador(a) da CNH nº 00939673232, CPF nº 91220335991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 41756/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; VINICIUS DOS SANTOS DE 
SOuZA, portador(a) da CNh nº 06781380877, CPF nº 09817791904, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
50451/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; GUILHERME 
BueNO SCIVIttARO, portador(a) da CNh nº 01719930870, CPF 
nº 19149122843, que tramita neste órgão de trânsito o proces-
so administrativo 50452/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; RODRIGO RICARDO CONSTANTE, portador(a) da CNH 
nº 04213709477, CPF nº 05506126964, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 50455/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CtB; jOSMAR ANtONIO SILVA dOS SANtOS, 
portador(a) da CNH nº 05902146312, CPF nº 00623242923, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 50465/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ALSIANO LIMA SANTIAGO, 
portador(a) da CNH nº 05223395310, CPF nº 04916370988, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 50466/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; FABIANA DA ROCHA DE 
SOuZA eduARdO, portador(a) da CNh nº 03657977047, CPF 
nº 03716456977, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 50469/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
GUSTAVO IZIDORO DARELA, portador(a) da CNH nº 05096318010, 
CPF nº 08419273910, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 50474/2021 por infringência ao Art. 261, II 
do CTB; GUSTAVO IZIDORO DARELA, portador(a) da CNH nº 
05096318010, CPF nº 08419273910, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 50475/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; CARLOS ALBERTO GOULART, portador(a) 
da CNH nº 01082834052, CPF nº 73422754920, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 58781/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; FABIANO CESAR MARTINS JORGE, 
portador(a) da CNH nº 06101651904, CPF nº 07417693954, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 58790/2021 
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, NO-
TIFICADOS para, até o dia 19/08/2021, APRESENTAR DEFESA 
ESCRITA no órgão de registro de habilitação, situado na Rua Altamiro 
Guimarães, 864, Centro - TUBARAO/SC - CEP: 88704306. Para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Tubarao, 20 de julho 
de 2021. CAROLINI de CAMPOS VICeNte de BONA PORtAO, 
Autoridade de Trânsito da CIRETRAN JAGUARUNA.

Cod. Mat.: 752801

EDITAL 901/2021 DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR CARO-
LINI de CAMPOS VICeNte de BONA PORtAO, Autoridade de 
Trânsito da CIRETRAN de BRAÇO DO NORTE, 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: VALMIR SCHLICKMANN, 
portador(a) da CNH nº 03797281105, CPF nº 53829000944, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 54709/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; RONI TORRES DA SILVA, 
portador(a) da CNH nº 01278852901, CPF nº 76725251900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 54712/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; MARIO HENRIQUE LEITE 

SOuZA, portador(a) da CNh nº 02692733336, CPF nº 02627565958, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
54713/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; LUCIANE MON-
TEIRO VIEIRA KNIESS, portador(a) da CNH nº 02845816037, 
CPF nº 00481229981, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 54716/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; RAFAeL BORBA PedROSO, portador(a) da CNh nº 
03872831543, CPF nº 06134268941, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 54717/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; AIRtON VIeIRA, portador(a) da CNh nº 02152626280, 
CPF nº 65663640991, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 54727/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; ALBA KUERTEN DANIELSKI, portador(a) da CNH nº 
03367091357, CPF nº 67130267968, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 54729/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; MARCIONeI dA SILVA SOMBRIO, portador(a) 
da CNH nº 03965206699, CPF nº 60737450959, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 54730/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; GIOVANNI MATIOLA, portador(a) 
da CNH nº 04129145016, CPF nº 07083504962, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 54734/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; NAZARENO DE MORAES MAIA-
te, portador(a) da CNh nº 00863630304, CPF nº 02019887983, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
54748/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; AURELIO NA-
ZARIO MONteIRO, portador(a) da CNh nº 01150649223, CPF nº 
03346746976, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 54755/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
edSON BeZA ALBINO, portador(a) da CNh nº 02371590213, CPF 
nº 73921858968, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 54758/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
ALBeRtINO MAtteI, portador(a) da CNh nº 03045651810, CPF 
nº 41565886968, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 54760/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
GEOVANI DOS SANTOS, portador(a) da CNH nº 02307160284, 
CPF nº 98198980997, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 54765/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; BRuNO PedROSO euLIPIA, portador(a) da CNh nº 
06205689107, CPF nº 10333409957, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 54771/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; TULIO SILVA BORGERT, portador(a) da CNH 
nº 05892476889, CPF nº 10085973920, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 54772/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CtB; ANtONIO ARANteS de MeLLO, portador(a) 
da CNH nº 02496120398, CPF nº 46090410900, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 54775/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; JANIO SERAFIM, portador(a) 
da CNH nº 05465359756, CPF nº 07646290939, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 54777/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; JULIO CESAR PAZ, portador(a) 
da CNH nº 05412259709, CPF nº 00911090940, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 54778/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; JACI DAMACENA FERREIRA, 
portador(a) da CNH nº 06195633632, CPF nº 29493269949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 56886/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; ADIR ENGEL, portador(a) da 
CNH nº 03436236854, CPF nº 39014096968, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 56894/2021 por infrin-
gência ao Art. 261 do CTB; GEUSA GAIDZINSKI, portador(a) da 
CNH nº 02115836198, CPF nº 37853120915, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 56898/2021 por infrin-
gência ao Art. 261 do CTB; MANOEL DELFINO FERREIRA, por-
tador(a) da CNH nº 03072740948, CPF nº 71567380972, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 56900/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; CAMILA MENDES PILON 
RICKEN, portador(a) da CNH nº 04917398707, CPF nº 05868792939, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
56908/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; RUBERVAL FREI-
tAS uLIANO, portador(a) da CNh nº 03210891063, CPF nº 
34450149904, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 56935/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; HEL-
GA WARMELING SEMIN, portador(a) da CNH nº 03531979034, 
CPF nº 69081654934, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 56948/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; RENATO RICKEN SCHUELTER, portador(a) da CNH nº 
03457366163, CPF nº 05845245958, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 56956/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; VALMOCIR SeRAFIM juNIOR, portador(a) da 
CNH nº 03935667104, CPF nº 06227695963, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 56961/2021 por infrin-
gência ao Art. 261 do CTB; SIRLENE MARCIANO, portador(a) da 
CNH nº 04270455411, CPF nº 87065363953, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 56981/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; JOSUE JOSE ISIDORO, portador(a) 
da CNH nº 03025831930, CPF nº 34341790978, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57182/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; MARCIANO SALVALLAGGIO, 
portador(a) da CNH nº 03693344570, CPF nº 06129715978, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57183/2021 

por infringência ao Art. 261 do CTB; VILSON KNIESS MATES, 
portador(a) da CNH nº 03893822596, CPF nº 57276048934, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57186/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; JOSE JUNIOR MARCELINO, 
portador(a) da CNH nº 05794607368, CPF nº 08726013908, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57194/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; VITOR HUGO FLORIANO 
FAuStINO, portador(a) da CNh nº 05664449089, CPF nº 05857444918, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57195/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; RUDINEI CAR-
dOSO, portador(a) da CNh nº 02730378662, CPF nº 52302989953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57197/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; LUAN MARCILIO 
de OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 06380761002, CPF nº 
08831139967, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 57200/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
jOSIANe SPeRFeLd BuRIM, portador(a) da CNh nº 03517597738, 
CPF nº 04810310906, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 57209/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; NeIde dA SILVA MeReNCIO, portador(a) da CNh nº 
01081600203, CPF nº 82460582900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57225/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CTB; VILSON HEIDEMANN JOCKEN, portador(a) da 
CNH nº 03953349973, CPF nº 75812100900, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 57235/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; JENILSON VIEIRA, portador(a) da 
CNH nº 04661044478, CPF nº 04966629969, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 57239/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; RODRIGO DA SILVA RODRIGUES, 
portador(a) da CNH nº 04211505320, CPF nº 07737290974, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57241/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; TEODORO HILLMANN, por-
tador(a) da CNH nº 01877253272, CPF nº 76757064987, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57251/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; PATRICK ALVES DA SILVA, 
portador(a) da CNH nº 00945536760, CPF nº 03540794921, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57255/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; EDU SOETHE ULIANO, 
portador(a) da CNH nº 04514348672, CPF nº 05758707961, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57257/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; RENATO HEIDMANN DELLA 
GIUSTINA, portador(a) da CNH nº 02914078001, CPF nº 04751667955, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57261/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; CLAUDIO BA-
TISTA STANG, portador(a) da CNH nº 03183805150, CPF nº 
02192010990, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 57262/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
BIANCA MARCeLINO VOSS BeLtRAMe, portador(a) da CNh nº 
03590841824, CPF nº 05137747939, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57273/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; GERALDO NILSON HOFF, portador(a) da CNH 
nº 00634335018, CPF nº 76617653904, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 57278/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CTB; RONI WIGGERS MEURER, portador(a) da 
CNH nº 02777347927, CPF nº 73997218900, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 57279/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; ALEX FERREIRA MARIANO, porta-
dor(a) da CNH nº 05702677154, CPF nº 09565587984, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 57281/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; CLEUCIR PEREIRA DE 
SOuZA, portador(a) da CNh nº 01040741745, CPF nº 03166365923, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57283/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; KAMILA ZAPPE-
LINI PIReS, portador(a) da CNh nº 06335693702, CPF nº 10232204900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57291/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; ANDERSON 
WEBER, portador(a) da CNH nº 05964060780, CPF nº 08457303988, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57292/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; CRISTIANI 
LeSSA MARIANO, portador(a) da CNh nº 03574724200, CPF nº 
04525834978, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 57300/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
FABIO FERNANDES GARCIA, portador(a) da CNH nº 02862907910, 
CPF nº 03559663954, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 57301/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; EDELMA GRASSI LUNARDI, portador(a) da CNH nº 
04233305680, CPF nº 65939875904, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57303/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; MARCIA MICHELS KOCH, portador(a) da CNH 
nº 03542900966, CPF nº 74610732904, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 57314/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CTB; SIDNEY MENDONCA DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 01005710530, CPF nº 24596868972, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57326/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; ROGERIO DE SOUZA BERTO, 
portador(a) da CNH nº 03553096110, CPF nº 46090770949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57329/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; OALTAIR DE OLIVEIRA, 
portador(a) da CNH nº 05617664965, CPF nº 86191993900, que 
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tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57332/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; LETICIA JOCKEN JERO-
NIMO VOLPAtO, portador(a) da CNh nº 04932655073, CPF nº 
04838884940, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 57336/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
JORGE BIANCHINI, portador(a) da CNH nº 01309651937, CPF 
nº 48095648949, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 57338/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
REGINALDO MARCOS BERTO, portador(a) da CNH nº 02446680706, 
CPF nº 02594542903, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 57339/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; DIEGO RAFAEL BORBA, portador(a) da CNH nº 03464771273, 
CPF nº 05282457911, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 57340/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; NARBAL FOReSt dA SILVA, portador(a) da CNh nº 
03461736761, CPF nº 64187942904, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57341/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CtB; VALdeMAR BReSCIANI FILhO, portador(a) 
da CNH nº 02888829514, CPF nº 49373307991, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57342/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; AGENOR ALVES BOENO, por-
tador(a) da CNH nº 03283241901, CPF nº 43982506034, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57344/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; ALEXANDRE LOPES CA-
MARGO, portador(a) da CNH nº 06830318989, CPF nº 10314715967, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57347/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; AMILTON DE 
MeLLO MAtOS, portador(a) da CNh nº 02700454056, CPF nº 
03334704947, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 57351/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
IReMAR BItteNCOuRt de SOuZA, portador(a) da CNh nº 
02730298463, CPF nº 86041894915, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57354/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; HIGOR DA SILVA SCHURHOFF, portador(a) 
da CNH nº 05710635836, CPF nº 09480611970, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57364/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; FERNANDA SALVATO COSTA, 
portador(a) da CNH nº 04117201240, CPF nº 05820444990, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57370/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; NEDSON DA CRUZ, porta-
dor(a) da CNH nº 02928247777, CPF nº 05265994998, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 57376/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; ROSINETE DELLA GIUS-
tINA MICheLS, portador(a) da CNh nº 02527891820, CPF nº 
02650907924, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 57378/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
MANOeL AVeLINO, portador(a) da CNh nº 00987370253, CPF nº 
73922137920, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 57380/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
LeANdRO FeRNANdeS SILVeIRA, portador(a) da CNh nº 
06862971005, CPF nº 07113806945, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57382/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; RICARDO WALDEMAR DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 05786395183, CPF nº 09477287911, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57384/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; FABRICIO SOETHE, portador(a) 
da CNH nº 04538144400, CPF nº 07094608993, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57385/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; ROSIANI DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 05321929283, CPF nº 05036621948, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57388/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; PAULO MANOEL MORAIS, 
portador(a) da CNH nº 04154568000, CPF nº 82167222904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57389/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; INEZ MACHADO, portador(a) 
da CNH nº 03471704477, CPF nº 79930468900, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57390/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; MICHEL FRANCISCO LESSA, 
portador(a) da CNH nº 03077649784, CPF nº 04184487955, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57400/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; ANDERSON WEBER, por-
tador(a) da CNH nº 05964060780, CPF nº 08457303988, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57402/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; HIGOR RALDI NUNES, 
portador(a) da CNH nº 04981775310, CPF nº 06596838900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57403/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; OSIEL DOS SANTOS PRU-
deNCIO, portador(a) da CNh nº 05464555920, CPF nº 06924962971, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57409/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; EDIMAR ROHLING 
ALBeRtON, portador(a) da CNh nº 04379899520, CPF nº 
06638663917, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 57414/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
MARIA ANGELICA CIDADE, portador(a) da CNH nº 05914864223, 
CPF nº 09652092967, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 57427/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; RODRIGO LEMES, portador(a) da CNH nº 03914619604, 
CPF nº 00254196098, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 57428/2021 por infringência ao Art. 261, I do 

CtB; MARIA teReZINhA tOMAZ de OLIVeIRA, portador(a) da 
CNH nº 03604323228, CPF nº 38141671987, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 57429/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; JUCELIO DE CARVALHO, portador(a) 
da CNH nº 02268824977, CPF nº 62922106934, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57465/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; CLEUCIR PEREIRA DE SOUZA, 
portador(a) da CNH nº 01040741745, CPF nº 03166365923, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57613/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; MARIA DE FATIMA LAVO-
RAttI, portador(a) da CNh nº 01846826360, CPF nº 96663847953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57615/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; NATANAEL DO 
AMARAL jeReMIAS, portador(a) da CNh nº 03034985660, CPF 
nº 87065010953, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 57622/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
CLAudIONOR SILVeIRA CAMILO, portador(a) da CNh nº 
02456642230, CPF nº 69195277900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57652/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CtB; ANtONIO SeRAFIM dA ROChA, portador(a) 
da CNH nº 00844094031, CPF nº 44946368949, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57657/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; MARCELO CARDOSO, porta-
dor(a) da CNH nº 02180666483, CPF nº 04352739901, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 57658/2021 
por infringência ao Art. 261, I 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 19/08/2021, APRESENTAR DEFESA 
ESCRITA no órgão de registro de habilitação, situado na Rua 22 
de Outubro, 19, São Francisco de Assis - BRACO DO NORTE/SC 
- CEP: 88750000. Para ciência do infrator, é expedido o presente 
edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Cata-
rina. Braco do Norte, 20 de julho de 2021. CAROLINI DE CAMPOS 
VICENTE DE BONA PORTAO, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN 
BRAçO dO NORte.

Cod. Mat.: 752803

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR SANDRA MARA PE-
REIRA, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de FLORIANÓPO-
LIS, 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: ADRIA-
NA ROSA FRACASSO, portador(a) da CNh nº 04034723118, CPF 
nº 45156476015, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 74799/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
ALYSON DJALMA LAUREANO, portador(a) da CNH nº 05296909509, 
CPF nº 08935756903, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 74879/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; AdRIANA ROSA FRACASSO, portador(a) da CNh nº 
04034723118, CPF nº 45156476015, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 75167/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; RONALdO AdRIANO PeReIRA, portador(a) 
da CNH nº 02912162777, CPF nº 01657339939, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 75401/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; HORACIO GABRIEL ACOSTA, 
portador(a) da CNH nº 07274972610, CPF nº 01398494917, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 75410/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; MARCELO TRISTAO DA 
CRuZ, portador(a) da CNh nº 01452590809, CPF nº 01649251980, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
75576/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; DOUGLAS 
ROBeRtO de SOuZA, portador(a) da CNh nº 06063096617, CPF 
nº 08947111996, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 75581/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
MARIZA Odete deLL OSBeL, portador(a) da CNh nº 03156125235, 
CPF nº 77780418987, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 75654/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; MARIA APAReCIdA dIAS MAIA PeIXOtO, portador(a) da 
CNH nº 03226140852, CPF nº 44724284749, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 76037/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; MARIA APARECIDA DIAS MAIA 
PeIXOtO, portador(a) da CNh nº 03226140852, CPF nº 44724284749, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
76295/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; ANTONIO 
RODRIGO PEREIRA DA SILVA, portador(a) da CNH nº 04017396914, 
CPF nº 06284464975, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 76353/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; jAIMe jAIR CARVALhO dOS ANjOS, portador(a) da CNh 
nº 03027917690, CPF nº 22412166072, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 76375/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CtB; jAIMe jAIR CARVALhO dOS ANjOS, 
portador(a) da CNH nº 03027917690, CPF nº 22412166072, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 76378/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; DAVI JOHANN CORREA, 
portador(a) da CNH nº 06419448720, CPF nº 06666114914, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 76440/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; HELEN CRISTINA INACIO, 

portador(a) da CNH nº 03906686890, CPF nº 02739511906, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 76524/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUCIANO ALVES DA RO-
ChA, portador(a) da CNh nº 04388340003, CPF nº 02962364977, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
76656/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; NADIR DO-
MINGOS MARTINS, portador(a) da CNH nº 00710319552, CPF 
nº 00652179932, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 76919/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
LUCIANO GIONGO, portador(a) da CNH nº 03249158651, CPF 
nº 00706855922, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 76968/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
NADIR DOMINGOS MARTINS, portador(a) da CNH nº 00710319552, 
CPF nº 00652179932, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 76980/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; eduARdO PeReIRA, portador(a) da CNh nº 01565088787, 
CPF nº 03929685922, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 77466/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; jOAO MOttA tORReS, portador(a) da CNh nº 02304844982, 
CPF nº 00854523944, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 77470/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; RAFAeL ALVeS de SOuZA, portador(a) da CNh nº 05676909987, 
CPF nº 01685639089, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 78232/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; DIEGO TEIXEIRA, portador(a) da CNH nº 03415719662, 
CPF nº 00414813057, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 78598/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; STANLEY TRISTAO DA COSTA, portador(a) da CNh nº 
03306540633, CPF nº 00022362908, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 78599/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; MARCeLO FeRNANdeS PALOSChI, porta-
dor(a) da CNH nº 03610512112, CPF nº 00997384905, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 78655/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; DINALCI TRESPACH STAIER, 
portador(a) da CNH nº 01653381015, CPF nº 15861511004, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 78756/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; MARCIELE OLIVEIRA KO-
LOSQUE, portador(a) da CNH nº 04381872976, CPF nº 01839553073, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78785/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; REGIS ARTHUR 
SChMIdt, portador(a) da CNh nº 00469649755, CPF nº 24990639049, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78810/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; GABRIELA DA 
SILVA, portador(a) da CNh nº 05315675605, CPF nº 07659128990, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78816/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; CLAUDECIR 
ANtuNeS, portador(a) da CNh nº 06506195552, CPF nº 00338483942, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78820/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; JAILTON COS-
tA, portador(a) da CNh nº 05612781860, CPF nº 55904645953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78831/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUMA MARA 
LIMA, portador(a) da CNh nº 05065756136, CPF nº 06540918976, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78835/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; NELCI DA 
SILVA ALMeIdA, portador(a) da CNh nº 03252818087, CPF nº 
67337961987, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 79106/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
MARCUS VINICIUS GLERIAN, portador(a) da CNH nº 01218127371, 
CPF nº 72176652134, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 79398/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; jOAO eLOI BRANd, portador(a) da CNh nº 01679458301, 
CPF nº 21917736991, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 79399/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; LeONeL MAZettO, portador(a) da CNh nº 01847486872, 
CPF nº 01972392930, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 79400/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; RAFAeL ASSuNCAO SARdA, portador(a) da CNh nº 
01124665559, CPF nº 00636600912, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 79519/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; RICARDO SIQUEIRA ANSELMO, portador(a) 
da CNH nº 03814338220, CPF nº 06395596977, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 79633/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; ODELSON SOETHE HENRICH, 
portador(a) da CNH nº 00671971490, CPF nº 00758685980, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 79644/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; DANIEL HENRIQUE ZAN-
ChI, portador(a) da CNh nº 03764492884, CPF nº 01009721950, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79753/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LEANDRO 
BASSETO KNOLL, portador(a) da CNH nº 03232802030, CPF nº 
31386039802, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 81845/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
PETER INGOLF SCHOTT, portador(a) da CNH nº 05736087540, 
CPF nº 01261210956, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82691/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; FABIANO de PAuLA, portador(a) da CNh nº 06642725471, 
CPF nº 09845359930, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83546/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
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CTB; THIAGO HENRIQUE PAES BUROFF, portador(a) da CNH 
nº 03753694340, CPF nº 01501464183, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 83563/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CTB; JHON MAURICIO MARTINEZ GUERRERO, 
portador(a) da CNH nº 06830192031, CPF nº 70977245446, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 83650/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; DOUGLAS FELIPE CA-
NeLLA, portador(a) da CNh nº 00650096783, CPF nº 29354007805, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
83711/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; ALBERTO 
RudIMAR de OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 00567210624, 
CPF nº 55466877034, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83717/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; GEOVANI DAS CHAGAS, portador(a) da CNH nº 04154445836, 
CPF nº 06798562930, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83720/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; SIuZAM CAtARINA OLIVeIRA dOS SANtOS, portador(a) 
da CNH nº 00314703608, CPF nº 31906958068, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 83737/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; EZEQUIEL DA CRUZ, portador(a) 
da CNH nº 00800693477, CPF nº 93222688915, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 83855/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; CARLOS ROBERTO QUINCO-
SE WAISS, portador(a) da CNH nº 00738773190, CPF nº 81379714915, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85302/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; PAULO RI-
CARDO SILVA DE ATAYDE, portador(a) da CNH nº 01407333327, 
CPF nº 29881285020, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85823/2021 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 23/08/2021, 
APRESENTAR DEFESA ESCRITA no órgão de registro de habili-
tação, situado na Avenida Almirante Tamandaré, 480, Coqueiros 
- FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88080160. Para ciência do infrator, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina. Florianopolis, 19 de julho de 2021. SAN-
DRA MARA PEREIRA, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN 
FLORIANÓPOLIS.

Cod. Mat.: 752839

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR SANDRA MARA PE-
REIRA, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de FLORIANÓPO-
LIS, 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: PEDRO 
PAuLO BAtIStA juNIOR, portador(a) da CNh nº 03922824671, 
CPF nº 03176838964, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 78850/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; jOSe LuIZ dOS SANtOS, portador(a) da CNh nº 00913831838, 
CPF nº 02680378849, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 78859/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; PAuLO CeSAR eSPINdOLA, portador(a) da CNh nº 
02678926078, CPF nº 02664263951, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 78869/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CTB; JOAO JORGE DA SILVA NETO, portador(a) da 
CNH nº 02696315138, CPF nº 02539458955, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 78873/2021 por infrin-
gência ao Art. 261 do CTB; AMANDA SASSO DE SA, portador(a) 
da CNH nº 02513511429, CPF nº 05035431959, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 78886/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; JOAO BATISTA RIBEIRO, porta-
dor(a) da CNH nº 02988296605, CPF nº 65684524915, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 78890/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; LEONARDO FIORAVANTE 
GARCIA, portador(a) da CNH nº 04464320460, CPF nº 07449981904, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78896/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; RICARDO SEBOLD 
BRANCO, portador(a) da CNh nº 01695736576, CPF nº 02628248921, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78904/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; JULIANO ABREU 
SILVA, portador(a) da CNh nº 01954202235, CPF nº 03497495905, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78914/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; SABRINA MARIA 
REUSING, portador(a) da CNH nº 01275809075, CPF nº 00786031964, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78936/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; MAURICIO 
eduARdO dA SILVA, portador(a) da CNh nº 01155473250, CPF 
nº 00342680900, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 78952/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
GABRIEL FRANCISCO FREIBERGER VIEIRA, portador(a) da CNH 
nº 03729381589, CPF nº 06272954956, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 78957/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CtB; NeLSO dOS SANtOS, portador(a) da CNh 
nº 05008782482, CPF nº 82892890900, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 78958/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CTB; JERONIMO DA SILVA QUADROS, portador(a) 

da CNH nº 04043111360, CPF nº 10621451789, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 78963/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; DANIEL PEDRO DE OLIVEIRA, 
portador(a) da CNH nº 04749528050, CPF nº 05900381927, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 78966/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; PAULO RICARDO MACIEL 
RuFFeR, portador(a) da CNh nº 05249067236, CPF nº 09651894903, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78974/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; ALCIDES NEVES 
juNIOR, portador(a) da CNh nº 04044194710, CPF nº 08296847949, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78999/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; MOISES GUI-
MARAeS, portador(a) da CNh nº 03516167762, CPF nº 52796256987, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79005/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; MUNIR SAMIR 
dA COStA, portador(a) da CNh nº 02405651550, CPF nº 02944878913, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79006/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; CHLOE VIR-
GINIA PERNA DE ALMEIDA SANTOS, portador(a) da CNH nº 
00858826440, CPF nº 49147498072, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 79012/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; MAteuS de FReItAS AMORIM, portador(a) da 
CNH nº 03098197313, CPF nº 91012481972, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 79015/2021 por infrin-
gência ao Art. 261 do CTB; MANOEL OSMAR ALVES, portador(a) 
da CNH nº 02034692657, CPF nº 43259340904, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 79032/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; DANGELO DALLA ROSA, porta-
dor(a) da CNH nº 01018662126, CPF nº 02749016924, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 79036/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; JOSE VITOR CENTENO 
RODRIGUES, portador(a) da CNH nº 02300157483, CPF nº 
08519200044, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 79039/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; KA-
RINe dOS SANtOS MAChAdO, portador(a) da CNh nº 02210630586, 
CPF nº 99676893153, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 79051/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; JANAINA MARQUES VERISSIMO, portador(a) da CNH nº 
02696327866, CPF nº 00538375094, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 79054/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CtB; eLeNIRA OLIVeIRA VILeLA, portador(a) da 
CNH nº 01337369642, CPF nº 91064457991, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 79062/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; CASSIO ALEXANDRE DE SOUZA 
BeIRO, portador(a) da CNh nº 04611876182, CPF nº 07681314997, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79067/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; LUCIANO SAN-
tOS, portador(a) da CNh nº 00832068520, CPF nº 67194168987, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79086/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; SARA ISLA 
BARBOSA, portador(a) da CNh nº 05675602670, CPF nº 08293487941, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79090/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; EDUARDO DA 
SILVA MeNdeS, portador(a) da CNh nº 02439130100, CPF nº 
75338416972, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 79099/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; TAMUZ 
HUMBERTO KRUGER GUTERRES, portador(a) da CNH nº 
05070411816, CPF nº 02462563032, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 79145/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; LuIZ ALeXANdRe CANeStRARO MeNdONCA, 
portador(a) da CNH nº 01629214270, CPF nº 58463526934, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 79154/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; ANDRE SQUIZATTO MO-
ReIRA, portador(a) da CNh nº 04731959089, CPF nº 07415371925, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79171/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; DENIO RODRI-
GUES SILVA REGO, portador(a) da CNH nº 01546872994, CPF 
nº 05601898693, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 79172/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
ARGEU ALVES BRAGA JUNIOR, portador(a) da CNH nº 05081695669, 
CPF nº 06863905981, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 79187/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; LuIZ ALBeRtO tRIdAPALLI, portador(a) da CNh nº 
02900762204, CPF nº 01885243987, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 79189/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; DOUGLAS DA ROSA MALUF FILHO, portador(a) 
da CNH nº 00046109001, CPF nº 02846656657, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 79190/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; GERALDO GOMES DE OLIVEI-
RA, portador(a) da CNh nº 00680280234, CPF nº 79588921953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79193/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; LUCAS AARON 
BARRetO PeReIRA, portador(a) da CNh nº 06337715200, CPF 
nº 09780606955, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 79205/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
LEONARDO WIETHORN RODRIGUES, portador(a) da CNH nº 
02235723252, CPF nº 04582956980, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 79212/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; HUGO ISMAEL CAVALCANTE CANEVA, por-

tador(a) da CNH nº 05127983947, CPF nº 08619479911, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 79215/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; PATRICIA CRUZ GOULART, 
portador(a) da CNH nº 03698820667, CPF nº 02089000988, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 79218/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; CIBELE DA SILVEIRA, porta-
dor(a) da CNH nº 06061082181, CPF nº 06194677970, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 79221/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; JOAO DRUMOND DE OLI-
VeIRA NetO, portador(a) da CNh nº 03437012247, CPF nº 
24517577791, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 79241/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, portador(a) da CNH nº 
04038935462, CPF nº 82926611072, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 79249/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CTB; CARLOS GIOVANI BORGES MARIN, portador(a) 
da CNH nº 00778827187, CPF nº 02976681961, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 79260/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; RENATA SEFTON SEHN, por-
tador(a) da CNH nº 01312226934, CPF nº 02293312976, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 79265/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; RUI DIAS FRANCO, portador(a) 
da CNH nº 00202479351, CPF nº 14837285015, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 79268/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; JOAO ANDERSON GUERRA 
de OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 01067609998, CPF nº 
93840802504, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 79272/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
LIdIA CAtALINA eLISA MONdINI deMetRI, portador(a) da CNh 
nº 03093112716, CPF nº 34239812968, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 79298/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CTB; MARIANA GUERRA ORCESI DA COSTA, 
portador(a) da CNH nº 00681224181, CPF nº 21980027870, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 79326/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; JOAO MARIA SEEMANN, 
portador(a) da CNH nº 01766623715, CPF nº 67434827904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 79334/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; ANA PAULA DA SILVA, por-
tador(a) da CNH nº 06229831300, CPF nº 02823798943, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 79344/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; MARCIO DONIZETE DOS 
SANtOS, portador(a) da CNh nº 03095980208, CPF nº 21486262805, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79365/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; EDEMILSON 
SILVeRIO, portador(a) da CNh nº 05734926388, CPF nº 05634650933, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79373/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; RAPHAEL MAR-
tINS, portador(a) da CNh nº 05123395574, CPF nº 09242470961, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79383/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; EMERSON 
jOSe LOPeS, portador(a) da CNh nº 02099324202, CPF nº 
03685033999, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 79590/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; SI-
LESIO DE CAMPOS BURIGO, portador(a) da CNH nº 01523950332, 
CPF nº 41725522934, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 79604/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; ALVACIR MAChAdO, portador(a) da CNh nº 04975656922, 
CPF nº 90516044915, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 79671/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; DOUGLAS FELIPE CANELLA, portador(a) da CNH nº 
00650096783, CPF nº 29354007805, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 79677/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; RODRIGO SILVEIRA HOEFLING, portador(a) 
da CNH nº 02492594758, CPF nº 00129217000, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 79719/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; TAIS RODRIGUES GARCIA, por-
tador(a) da CNH nº 00240285039, CPF nº 00143151061, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 79723/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; ROMULO DOS SANTOS 
teIXeIRA, portador(a) da CNh nº 01265876497, CPF nº 00413351980, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
79760/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; GENTIL OTA-
LAKOWSKI, portador(a) da CNH nº 03324742559, CPF nº 
46597409000, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 79763/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
MARIO CORReIA dOS SANtOS, portador(a) da CNh nº 00865078550, 
CPF nº 33546398734, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 79772/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; FABIANO RODRIGUES, portador(a) da CNH nº 03523970112, 
CPF nº 91071054953, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 80585/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; HUMBERTO ARY DELFINO, portador(a) da CNH nº 02657000904, 
CPF nº 00333197909, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 80593/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; GILBERTO RAMIREZ MARTINS ARRUDA, portador(a) da 
CNH nº 02934671986, CPF nº 04185039905, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 80594/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; FABRICIO JOAO PIO, portador(a) 
da CNH nº 01611642246, CPF nº 72998458904, que tramita nes-
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te órgão de trânsito o processo administrativo 80596/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; VILSON GALVANI, portador(a) 
da CNH nº 02515758976, CPF nº 44176457953, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 80626/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; MARCOS VINICIUS GRIESE  
BueNO CAPOLuPO, portador(a) da CNh nº 02134535343, CPF 
nº 32269858840, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 80629/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
MARIZA GOULART FERREIRA, portador(a) da CNH nº 03642142877, 
CPF nº 55152279991, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 80634/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; LeO ChANIN, portador(a) da CNh nº 02588768589, CPF nº 
17615194091, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 81246/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; WAG-
NeR COeLhO, portador(a) da CNh nº 00967198050, CPF nº 
00821379941, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 81248/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
jACINtO jOSe PedRO, portador(a) da CNh nº 04474144259, 
CPF nº 34383611915, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 81254/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; MARCIO CARdOSO, portador(a) da CNh nº 04426537680, 
CPF nº 08319124999, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 81260/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; SHARLENE BENITE CHAGAS, portador(a) da CNH nº 
03824327672, CPF nº 00070541060, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 81266/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; KATIA REGINA LOPES, portador(a) da CNH 
nº 02383930131, CPF nº 00478084978, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 81270/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CtB; VILSON ALMIR ROSA, portador(a) da CNh 
nº 00654628391, CPF nº 67883648934, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 81289/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CtB; CLAudINeI hONORIO dA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 01606977964, CPF nº 25198432920, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 81299/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; MARILIN SIMONI CACHOEIRA 
RODRIGUES, portador(a) da CNH nº 01348745660, CPF nº 
81092008934, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 81315/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; AMA-
RILdO dA SILVA MeLO, portador(a) da CNh nº 04482991954, 
CPF nº 93220863949, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 81337/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; SINARA BRItO AtAIde, portador(a) da CNh nº 05747268708, 
CPF nº 08267229973, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 81342/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; MARISSOL dOS SANtOS RuAS, portador(a) da CNh nº 
01438173600, CPF nº 68466706020, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 81343/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; VOLNeI dOS SANtOS, portador(a) da CNh nº 
02710131105, CPF nº 57357447987, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 81359/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; deNISe ALCANtARA BeZeRRA de LIMA, por-
tador(a) da CNH nº 01560955300, CPF nº 31302661949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 81370/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; JEFFERSON WESLEI LARA 
GALESKI, portador(a) da CNH nº 04764983383, CPF nº 07492992904, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
81379/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; GLEDESON 
MARCeLO tedeSCO, portador(a) da CNh nº 03978025108, CPF 
nº 01637705069, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 81513/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
SudIMAR FARISCO, portador(a) da CNh nº 02952188107, CPF 
nº 06391677808, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 81535/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
HELENICE GARBIN RODRIGUES, portador(a) da CNH nº 
00427944102, CPF nº 43916465015, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 81541/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CtB; jOAO CARLOS VIeIRA, portador(a) da CNh 
nº 01238377832, CPF nº 26632098053, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 81581/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CtB; NIVALdO eduARdO FeRMINO, portador(a) 
da CNH nº 02576527424, CPF nº 54050472953, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 81686/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; MARCELO PEIXER DA SILVA, 
portador(a) da CNH nº 02577013710, CPF nº 05125226939, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 81692/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; MANOEL MIRANDA FILHO, 
portador(a) da CNH nº 04029654815, CPF nº 63056194920, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 81720/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; AMINA ABOUGHOCHE, 
portador(a) da CNH nº 04882390208, CPF nº 01132456967, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 81725/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; PATRICIA DA SILVA, porta-
dor(a) da CNH nº 04624322514, CPF nº 04739110946, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 81726/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; JAILSON FERNANDES, 
portador(a) da CNH nº 01640717205, CPF nº 76784053915, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 81734/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; MARI NEUSA CARDOSO DE 

LIMA, portador(a) da CNh nº 03772135169, CPF nº 89847598991, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
81739/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; MARCOS MA-
CARIO dACOL, portador(a) da CNh nº 02597001875, CPF nº 
59661755949, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 81743/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
JULIANO VARELA KAHL, portador(a) da CNH nº 01406494295, 
CPF nº 02169786961, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 81746/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; ANdRe LuCIANO MeNeZeS FeRNANdeS, portador(a) da 
CNH nº 02014252917, CPF nº 63922100082, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 81747/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; MALVINA BROMBERG BRAWERMAN, 
portador(a) da CNH nº 03103177083, CPF nº 22760396800, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 81748/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; DIEGO KOJI FUJITA, por-
tador(a) da CNH nº 03194953740, CPF nº 32314366808, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 81761/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; THIAGO FERREIRA GUER-
RA, portador(a) da CNh nº 04753959193, CPF nº 08630096977, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
81770/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; CELSO NUNES 
dA MOtA, portador(a) da CNh nº 02532519005, CPF nº 85869392853, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
81791/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; MAISA REGINA 
dA SILVA, portador(a) da CNh nº 01564911203, CPF nº 88778096987, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
81793/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; PAULO DE TAR-
SO RIBeIRO dA SILVA, portador(a) da CNh nº 00861169507, CPF 
nº 48181196953, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 81801/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
ALVADY DI DOMENICO NETO, portador(a) da CNH nº 03442375196, 
CPF nº 05795617989, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 81804/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; LuCIANO FeLIX, portador(a) da CNh nº 00782444339, CPF 
nº 69066272953, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 81809/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
LUIZ GONZAGA SILVEIRA, portador(a) da CNH nº 03454000692, 
CPF nº 34358781934, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 81822/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; CARLOS VeRISSIMO RACtZ, portador(a) da CNh nº 
00327421923, CPF nº 28360389004, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 81881/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CTB; TIAGO ORIDES DA SILVA, portador(a) da CNH 
nº 04084656632, CPF nº 06934059964, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 81886/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CtB; heLIO de OLIVeIRA, portador(a) da CNh 
nº 03065849929, CPF nº 48079332991, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 82701/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CTB; ANDERSON GIOVANI DA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 01884443237, CPF nº 95242538953, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 82714/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; MARIA EDUARDA VAZ LINK, 
portador(a) da CNH nº 04658022665, CPF nº 08266850992, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 82719/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; JAURI CHAVES DOS SAN-
tOS, portador(a) da CNh nº 02546083259, CPF nº 10924264004, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
82720/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; REGINALDO 
eSPIRItO SANtO de CAStRO, portador(a) da CNh nº 00289996831, 
CPF nº 96006862034, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82726/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; MAICON FRANCISChettI, portador(a) da CNh nº 06255128339, 
CPF nº 01039925960, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82727/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; SANDRO DE PELLEGRINI, portador(a) da CNH nº 00970466968, 
CPF nº 00827834977, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82735/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; MARCeLO jOSe CAVASINI, portador(a) da CNh nº 02389289707, 
CPF nº 02701721903, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82739/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; ROSIMAR PetReLLI VIeIRA, portador(a) da CNh nº 
00694772045, CPF nº 88862887949, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 82748/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; GUSTAVO CARGNIN KREMER, portador(a) 
da CNH nº 05535918630, CPF nº 03118328142, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 82858/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; MARCO AURELIO VIVAS FER-
NANdeZ, portador(a) da CNh nº 02709511800, CPF nº 80292917953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
82880/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; DULCEMAR BE-
CKER, portador(a) da CNH nº 01646662309, CPF nº 48188271934, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
82900/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; MAICON DLOU-
HY, portador(a) da CNH nº 05578214228, CPF nº 09544286926, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
82911/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; KESLY CELES-
tINO de MOuRA, portador(a) da CNh nº 04490746786, CPF nº 
36583679892, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-

ministrativo 82918/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; SI-
MONe ANdReIA BISOL, portador(a) da CNh nº 03514965406, 
CPF nº 89265920904, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82934/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; jOSe VALeRIO de SOuZA, portador(a) da CNh nº 01164985108, 
CPF nº 57933120997, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82938/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; FAGNER ACOSTA DORO, portador(a) da CNH nº 05544535481, 
CPF nº 08248541959, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82940/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; MAURICIO GOULARTE, portador(a) da CNH nº 03663400128, 
CPF nº 05675818960, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82948/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; IRINeu ROVedA juNIOR, portador(a) da CNh nº 04421723514, 
CPF nº 72588071953, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82964/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; jOSe CARLOS dOS SANtOS, portador(a) da CNh nº 
03311824703, CPF nº 42233178904, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 82966/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CtB; dANIeLLe dO NASCIMeNtO dIAS, portador(a) 
da CNH nº 03493448009, CPF nº 06377377924, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 82970/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; ZELITO SANTOS VASCONCELLOS, 
portador(a) da CNH nº 02277013722, CPF nº 19178794234, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 82981/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; ALDA LUCIA VIEIRA, porta-
dor(a) da CNH nº 01395589509, CPF nº 91919584820, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 82983/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; CAROLINA JULIANA MI-
RANdA COStA, portador(a) da CNh nº 04732182104, CPF nº 
07150905935, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 83012/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
CeLSO CARLOS de OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 05990010171, 
CPF nº 02816370917, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83018/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; GEORGE HARRISON ARAUJO BERG, portador(a) da CNH 
nº 00400873650, CPF nº 81759487015, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 83070/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CTB; LEONIR WARMLING, portador(a) da CNH 
nº 01800440925, CPF nº 50178830968, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 83077/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CtB; jOSe LuIS PAeS, portador(a) da CNh nº 
03426450929, CPF nº 48088374987, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 83089/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; MIGUEL DE OLIVEIRA CESAR, portador(a) da 
CNH nº 02682839548, CPF nº 22368124934, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 83098/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; MARCELO BARLETE, portador(a) 
da CNH nº 03407546320, CPF nº 00594191050, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 83101/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; SALETE LOPES PACHECO 
WASSERBERG, portador(a) da CNH nº 01343837681, CPF nº 
70666407991, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 83107/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
VIVIANA INACIO SARtORI, portador(a) da CNh nº 03899557522, 
CPF nº 05181837930, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83109/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; GRACIELE DA SILVA, portador(a) da CNH nº 06217106759, 
CPF nº 06591724966, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83117/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; WILMAR JOSE BORBA, portador(a) da CNH nº 01271692583, 
CPF nº 68256795972, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83124/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; LetICIA dORS BeRtO, portador(a) da CNh nº 00580868171, 
CPF nº 98291157049, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83138/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; KELLY FABIAN LOUZADA DA SILVA, portador(a) da CNH 
nº 03311246888, CPF nº 69367841191, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 83139/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CtB; jOeL SILVeIRA FeRNANdeS, portador(a) 
da CNH nº 01101851691, CPF nº 67725740953, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 83765/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; TIAGO ANTONIO DE MELLOS, 
portador(a) da CNH nº 04415944265, CPF nº 07147895932, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 83775/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; WILSON SOARES DA SILVA, 
portador(a) da CNH nº 02615499298, CPF nº 60086866168, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 83784/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; ANDREA DA SILVA GAR-
BINAttO, portador(a) da CNh nº 02151047184, CPF nº 90791398900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
83801/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; CAROLINE VOI-
GT, portador(a) da CNH nº 03116985380, CPF nº 04538608939, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
83811/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; DANIELA SILVEI-
RA, portador(a) da CNh nº 01908150207, CPF nº 03757222970, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
83823/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; NUBIA MARIA 
CORReA, portador(a) da CNh nº 02106900672, CPF nº 09926348068, 
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que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
83825/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; DIEGO PEREI-
RA RODRIGUES, portador(a) da CNH nº 02007709314, CPF nº 
00456951997, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 83832/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; JANIO 
MARQUES DE OLIVEIRA, portador(a) da CNH nº 02048124543, 
CPF nº 92796400115, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84338/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; juLIANO ABReu SILVA, portador(a) da CNh nº 01954202235, 
CPF nº 03497495905, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84346/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; CLAudete CONCeICAO dutRA, portador(a) da CNh nº 
05108233443, CPF nº 82510342991, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84351/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; VANeSSA de SOuZA LeMOS RIOS, portador(a) 
da CNH nº 01987421246, CPF nº 02916992944, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84371/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; JAISON MANES, portador(a) da 
CNH nº 04948353388, CPF nº 04958766901, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 84373/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; KATIUSSA WIEZORKOSKI, portador(a) 
da CNH nº 06308793496, CPF nº 03857569921, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84385/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; ANDRE FRANCISCO, portador(a) 
da CNH nº 02293358986, CPF nº 67165575987, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84389/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; JOSE EVILASIO DO NASCIMEN-
tO, portador(a) da CNh nº 02192745824, CPF nº 12906172871, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84390/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; MARCELO 
AGUILLAR MARIANO DE SOUZA, portador(a) da CNH nº 01648859149, 
CPF nº 27375651892, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84401/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA RODRIGUES, portador(a) 
da CNH nº 04945482125, CPF nº 04478458375, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84402/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; RICARDO WAGNER SANDRI, 
portador(a) da CNH nº 03349919060, CPF nº 46426345920, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84403/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; LEANDRO RODRIGUES 
SOuZA, portador(a) da CNh nº 06023428919, CPF nº 08348296905, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84436/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; DANIEL KERN 
deItOS, portador(a) da CNh nº 03017482658, CPF nº 01005043027, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84437/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; GESLEY ANDRE 
AGUILAR CAMPOS, portador(a) da CNH nº 03805293149, CPF 
nº 06786888690, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84452/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
CATIA MARIA CURTY CARVALHEIRA, portador(a) da CNH nº 
02418598006, CPF nº 99298570791, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84461/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; SeBAStIAO de SOuZA, portador(a) da CNh nº 
01878092234, CPF nº 70140472991, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84493/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; MARIA CLAUDIA MOURA SCHWARTZMANN, 
portador(a) da CNH nº 01845666469, CPF nº 02426949937, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84501/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; FELICIO GERARDI NEGRI, 
portador(a) da CNH nº 01562609989, CPF nº 31804373834, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84510/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; MARCOS ANTONIO DIAS, 
portador(a) da CNH nº 02284447200, CPF nº 27122271749, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84522/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; SERGIO LUIZ CARVALHO, 
portador(a) da CNH nº 02016221469, CPF nº 93260555900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84526/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; THIAGO MAGNO DIAS 
SILVA, portador(a) da CNh nº 05571544418, CPF nº 33608096884, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84551/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; ADI MOTA, por-
tador(a) da CNH nº 01524631119, CPF nº 77746937934, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84556/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; JEFERSON LEANDRO 
dIAS, portador(a) da CNh nº 03985276582, CPF nº 06390813988, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84557/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; IARA DE OLIVEI-
RA, portador(a) da CNh nº 03935892394, CPF nº 22373462915, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84564/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; GILMAR AN-
tONIO ROSA, portador(a) da CNh nº 01101658092, CPF nº 
16199138953, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 84567/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; VANIO 
CARdOSO LISBOA, portador(a) da CNh nº 02016214278, CPF 
nº 24619086991, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84578/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
eduARdO BORNhAuSeN de FARIAS, portador(a) da CNh nº 
01493029853, CPF nº 01654453943, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84589/2021 por infringência ao 

Art. 261, I do CtB; CARLOS SORROChe, portador(a) da CNh nº 
05574301521, CPF nº 72035358949, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84598/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CTB; ELCY BORGES DO MAR, portador(a) da CNH 
nº 04433239401, CPF nº 37573110278, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 85353/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CtB; VALdOMIRO dOS PASSOS, portador(a) da 
CNH nº 01890667313, CPF nº 74225553949, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 85362/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; ELISETE FERREIRA, portador(a) da 
CNH nº 01516411120, CPF nº 57927383949, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 85373/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; FABIANE DONIN GRIEBELER COS-
tANZO, portador(a) da CNh nº 00752889097, CPF nº 70979472920, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85374/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; GIORGIO SE-
NAtORe PedRIZZI, portador(a) da CNh nº 00891344040, CPF 
nº 25038052134, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 85385/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
MARCUS VINICIUS GLERIAN, portador(a) da CNH nº 01218127371, 
CPF nº 72176652134, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85410/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; OSNI LeNteS, portador(a) da CNh nº 03852648071, CPF 
nº 06156992944, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 85427/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
WILSON BORGES, portador(a) da CNH nº 03398840180, CPF nº 
51650827920, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 85429/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
RODRIGO CESAR AGUIAR VIVAS, portador(a) da CNH nº 
01184618492, CPF nº 08912895770, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85434/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; EDER LINDOLFO KUNTZE, portador(a) da 
CNH nº 02669794264, CPF nº 01641595922, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 85437/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; MARCIO LUIZ DANIEL FERNANDES, 
portador(a) da CNH nº 04325932952, CPF nº 00478981945, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85448/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; SILVANA CORREA, portador(a) 
da CNH nº 05244608285, CPF nº 05769861940, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 85458/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; WILLIAN GILSON DA SILVA, 
portador(a) da CNH nº 03325669009, CPF nº 00688910912, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85507/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; RONALDO RODRIGUES 
dA LuZ, portador(a) da CNh nº 03326685796, CPF nº 02416359932, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85509/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; MARCIO RO-
GERIO DE SOUZA SEGALLA, portador(a) da CNH nº 00530057058, 
CPF nº 02586893905, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85524/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; TATIANA VIEIRA FRAGA, portador(a) da CNH nº 00919426715, 
CPF nº 01986746941, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85558/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; KAREEN PEREIRA VALE, portador(a) da CNH nº 00982543607, 
CPF nº 03956096665, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85565/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; AdeLAR ChAVeS de OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 
03138952562, CPF nº 05171249989, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85582/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; GREICE ALBINO DE SOUZA, portador(a) da 
CNH nº 05741750400, CPF nº 02415983039, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 85609/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; LUCIO CARABELLI, portador(a) da 
CNH nº 04249819918, CPF nº 00890521964, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 85650/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; ROBERTO CRISTIANO ALIXANDRE, 
portador(a) da CNH nº 00512775881, CPF nº 96741805087, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85655/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; ELISANGELA ODETE DOS 
SANtOS, portador(a) da CNh nº 05809934296, CPF nº 06029115910, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85667/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; DOROTY APA-
ReCIdA CORReIA, portador(a) da CNh nº 01184964802, CPF nº 
08161927820, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 85679/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
DOUGLAS GOMES MENDONCA, portador(a) da CNH nº 03813487678, 
CPF nº 83188428049, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85686/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; MARINA de BRItO PeReIRA, portador(a) da CNh nº 
02526700778, CPF nº 00873668944, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85705/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CtB; jhONAtAN de SOuZA LuIZ, portador(a) da 
CNH nº 03988536409, CPF nº 05865371983, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 85727/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; LETICIA MENEZES DA COSTA 
duARte, portador(a) da CNh nº 00955751318, CPF nº 02608507999, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85780/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; KAROLYNE DA 
SILVA VIeIRA, portador(a) da CNh nº 05350156341, CPF nº 

08618517909, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 85789/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
jeFeRSON de OLIVeIRA ALVeS, portador(a) da CNh nº 06233820569, 
CPF nº 08435141918, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85801/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; DIOGO LAVIGNE COSTA, portador(a) da CNH nº 03731162127, 
CPF nº 23049939826, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85806/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; GIEDRE SUSANE AVILA DE OLIVEIRA, portador(a) da CNH 
nº 02841467507, CPF nº 77405536972, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 85813/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CtB; MeIRIVAM ALVeS SANtOS, portador(a) da 
CNH nº 01945800755, CPF nº 93295839549, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 85826/2021 por infrin-
gência ao Art. 261 do CTB; ALCINDO RODRIGUES DE MOURA, 
portador(a) da CNH nº 01581700911, CPF nº 01795468998, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85833/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; THIAGO FERREIRA GUER-
RA, portador(a) da CNh nº 04753959193, CPF nº 08630096977, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85836/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; ADI FERNAN-
deS de OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 05615129310, CPF nº 
40744612187, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 85852/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
jOAO ALBeRtO de LIMA, portador(a) da CNh nº 00053908206, 
CPF nº 69033730987, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85860/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; NATACHA RAQUEL ALBUQUERQUE, portador(a) da CNH 
nº 03205509027, CPF nº 05387028930, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 85864/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CTB; LILIANE GONCALVES PONTES LEODORO, 
portador(a) da CNH nº 05238998480, CPF nº 81703295900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85879/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; MATILDE VIEIRA, portador(a) 
da CNH nº 01793746576, CPF nº 00636207900, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 85886/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; GUILHERME KALBUSCH MAR-
tINS, portador(a) da CNh nº 05591701547, CPF nº 08887257957, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85899/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; JOAO EDUAR-
DO ROTOLO GOMES, portador(a) da CNH nº 01802541318, CPF 
nº 01649075995, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 85924/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
GLEICE CANI, portador(a) da CNH nº 02747433239, CPF nº 
00516653954, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 85952/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
RAFAeL FeRReIRA SABINO, portador(a) da CNh nº 01350033963, 
CPF nº 09596154745, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85956/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; IVAN CeSAR FISCheR juNIOR, portador(a) da CNh nº 
01235269871, CPF nº 00688000967, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85959/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CtB; CLAudIO AtANAZIO LuZIA, portador(a) da 
CNH nº 02748876733, CPF nº 02026583927, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 85965/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, I do CTB; LUCAS MISZEWSKI DA ROZA, 
portador(a) da CNH nº 04292088407, CPF nº 07412337971, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85993/2021 
por infringência ao Art. 261, I do CTB; SILESIO DE CAMPOS 
BURIGO, portador(a) da CNH nº 01523950332, CPF nº 41725522934, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
86009/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; EDMILSON 
FRANCISCO dA SILVA, portador(a) da CNh nº 00637693759, CPF 
nº 45163057472, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 86031/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; 
WLADIMIR MAIA FERREIRA, portador(a) da CNH nº 02373577721, 
CPF nº 73421200904, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 86046/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; EVERTON RODRIGUES, portador(a) da CNH nº 04039000302, 
CPF nº 05769207973, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 86049/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; AdeNIR CORReIA PIReS, portador(a) da CNh nº 01997310988, 
CPF nº 04031574983, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 86054/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; FeRNANdO de SOuZA, portador(a) da CNh nº 04254720423, 
CPF nº 37586346879, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 86062/2021 por infringência ao Art. 261, I 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 23/08/2021, 
APRESENTAR DEFESA ESCRITA no órgão de registro de habili-
tação, situado na Avenida Almirante Tamandaré, 480, Coqueiros 
- FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88080160. Para ciência do infrator, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina. Florianopolis, 19 de julho de 2021. SAN-
DRA MARA PEREIRA, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN 
FLORIANÓPOLIS.

Cod. Mat.: 752840
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KU-
CHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 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: CARLOS 
eduARdO teRReS, portador(a) da CNh nº 05753168621, CPF 
nº 07011819908, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 33094/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
GILSON GRACIANO, portador(a) da CNH nº 02393468686, CPF 
nº 98815563920, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 33095/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
PAuLO NOBORO hONdA, portador(a) da CNh nº 00921980852, 
CPF nº 34980369987, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 33097/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; ALEXANDER DIAS MULLER KRAUS, portador(a) da CNH nº 
06414316521, CPF nº 10694401919, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 33108/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; EDUARDO MOLINARI POISKI, portador(a) da 
CNH nº 02756620565, CPF nº 01498819915, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 33111/2021 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 20/08/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Rua Emílio Scholtz, 
1212, Sossego - CANOINHAS/SC - CEP: 89462262. Para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 
2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRE-
tRAN CANOINhAS.

Cod. Mat.: 752846

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KU-
CHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 
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: SIDNEI 
CeSAR dA SILVeIRA, portador(a) da CNh nº 01296806516, CPF 
nº 00423342924, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 38883/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
dAMIAO juLIANO de LIMA, portador(a) da CNh nº 05230731670, 
CPF nº 08693324900, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 38889/2021 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 20/08/2021, 
APRESENTAR DEFESA ESCRITA no órgão de registro de habi-
litação, situado na Rua Emílio Scholtz, 1212, Sossego - CANOI-
NHAS/SC - CEP: 89462262. Para ciência do infrator, é expedido 
o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de 
Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 2021. RUI ORESTES 
KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN CANOINHAS.

Cod. Mat.: 752847

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KUCHNIR, 
Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 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: ERICLES PAULO 
WOICHICOSKY, portador(a) da CNH nº 06079323508, CPF nº 
07465635900, que tramita neste órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo 38885/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; JOSE 
MANOeL MAtIAS BAtIStA, portador(a) da CNh nº 05177602862, 
CPF nº 08375221961, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 38888/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; PAULO TAVARES DE CAMARGO, portador(a) da CNH nº 
01034497925, CPF nº 67819958987, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 38891/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; dIONeRSON heRBSt deLLeR, portador(a) da 
CNH nº 04579160887, CPF nº 07065636976, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 38893/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CtB; LuCAS LuAN SOuZA ALVeS PAeS, porta-
dor(a) da CNH nº 06672676456, CPF nº 11166937984, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 40464/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; PAULO LIANDRO DE ARAUJO, 
portador(a) da CNH nº 00777425480, CPF nº 75163756915, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 40641/2021 
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, NO-
TIFICADOS para, até o dia 20/08/2021, APRESENTAR DEFESA 
ESCRITA no órgão de registro de habilitação, situado na Rua Emílio 
Scholtz, 1212, Sossego - CANOINHAS/SC - CEP: 89462262. Para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de 

julho de 2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito 
da CIRetRAN CANOINhAS.

Cod. Mat.: 752851

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KU-
CHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 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: MIGUEL 
FONTES PROCOPIAK, portador(a) da CNH nº 02610041784, CPF 
nº 00558893953, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 33105/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
AhMAd SOLeIMAN, portador(a) da CNh nº 06693377419, CPF 
nº 01300179902, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 33107/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
JOICY ANE DOMBROVSKI, portador(a) da CNH nº 01034487340, 
CPF nº 00661273946, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 33109/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
ALVIR dOS SANtOS, portador(a) da CNh nº 05164327032, CPF 
nº 92118518900, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 47048/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
VANdeRLeI SZCZeRBA, portador(a) da CNh nº 00349224027, CPF 
nº 01724848984, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 47051/2021 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 20/08/2021, 
APRESENTAR DEFESA ESCRITA no órgão de registro de habi-
litação, situado na Rua Emílio Scholtz, 1212, Sossego - CANOI-
NHAS/SC - CEP: 89462262. Para ciência do infrator, é expedido 
o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de 
Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 2021. RUI ORESTES 
KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN CANOINHAS.

Cod. Mat.: 752852

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KU-
CHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 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: GILSON FER-
ReIRA dOS SANtOS, portador(a) da CNh nº 02975644477, CPF 
nº 78248515915, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 49142/2021 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 20/08/2021, 
APRESENTAR DEFESA ESCRITA no órgão de registro de habi-
litação, situado na Rua Emílio Scholtz, 1212, Sossego - CANOI-
NHAS/SC - CEP: 89462262. Para ciência do infrator, é expedido 
o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de 
Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 2021. RUI ORESTES 
KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN CANOINHAS.

Cod. Mat.: 752853

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KU-
CHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 
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: 
juNIOR dA SILVA, portador(a) da CNh nº 06484256036, CPF 
nº 11280304979, que tramita neste órgão de trânsito o proces-
so administrativo 38886/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; LUIS FILIPE GLABA SCHROEDER, portador(a) da CNH nº 
06773120873, CPF nº 10190115998, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 38894/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; ALCeu SChuMACheR, portador(a) da CNh 
nº 04261508025, CPF nº 58273697991, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 38895/2021 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 20/08/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Rua Emílio Scholtz, 
1212, Sossego - CANOINHAS/SC - CEP: 89462262. Para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 
2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRE-
tRAN CANOINhAS.

Cod. Mat.: 752854

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KU-
CHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 
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: JOAO 
eRACIdeS PeReIRA, portador(a) da CNh nº 02964107438, CPF 
nº 61904708900, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 48148/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; PABLO 
LUIS KRUGER DE MATOS, portador(a) da CNH nº 02485276154, 
CPF nº 02222195993, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 50595/2021 por infringência ao Art. 261, II 
do CTB; TONY CLEY RIBEIRO DE LIMA, portador(a) da CNH nº 
05659071371, CPF nº 07387531900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 50596/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; HAROLDO WISCH, portador(a) da CNH nº 
04133217750, CPF nº 03411661976, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 50602/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; PAULO SYDORAK NETO, portador(a) da CNH 
nº 03085344746, CPF nº 22231080915, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 50605/2021 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 20/08/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Rua Emílio Scholtz, 
1212, Sossego - CANOINHAS/SC - CEP: 89462262. Para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 
2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRE-
tRAN CANOINhAS.

Cod. Mat.: 752856

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KU-
CHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 
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: EDINEI 
de jeSuS de LIMA, portador(a) da CNh nº 04697620830, CPF 
nº 08529668901, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 49141/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
SERGIO ADAMINSKI, portador(a) da CNH nº 05519101994, CPF 
nº 77479220944, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 49144/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
MARCELO ELOI VOIGT, portador(a) da CNH nº 04211260395, CPF 
nº 07530460919, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 49145/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
edeNILSON de CAStRO OLIVeIRA juNIOR, portador(a) da CNh 
nº 05637595492, CPF nº 08947812943, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 50598/2021 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 20/08/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Rua Emílio Scholtz, 
1212, Sossego - CANOINHAS/SC - CEP: 89462262. Para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 
2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRE-
tRAN CANOINhAS.

Cod. Mat.: 752857

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KU-
CHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 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: ALISSON 
VINICIuS BRONStRuP, portador(a) da CNh nº 04352989500, 
CPF nº 06639400952, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 50591/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; JOAO AUGUSTO SCHERER NETO, portador(a) da CNH 
nº 03795356269, CPF nº 05820566912, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 50593/2021 por infringên-
cia ao Art. 261, II do CtB; LuIZ FedeRLe, portador(a) da CNh 
nº 01790897200, CPF nº 51282526987, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 57461/2021 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 20/08/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Rua Emílio Scholtz, 
1212, Sossego - CANOINHAS/SC - CEP: 89462262. Para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 
2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRE-
tRAN CANOINhAS.

Cod. Mat.: 752858
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCES-
SO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORES-
TES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CA-
NOINHAS, 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: WELLINTON ARIEL BUENO, portador(a) da CNH 
nº 04697622658, CPF nº 07123828950, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 50597/2021 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 20/08/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Rua Emílio Scholtz, 
1212, Sossego - CANOINHAS/SC - CEP: 89462262. Para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 
2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CI-
RetRAN CANOINhAS.

Cod. Mat.: 752859

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO DE 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KUCHNIR, 
Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 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 que, após esgotados 
os meios previstos para notificar o condutor penalizado, resolve 
I – SUSPENDER O DIREITO DE DIRIGIR de: LEONICE CHAVES, 
portador(a) da CNH nº 01823463430, CPF nº 01544906951, pelo 
prazo de 2 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em decor-
rência do processo administrativo 35/2021; ROSANGELA MARTINS, 
portador(a) da CNH nº 03915977356, CPF nº 01483461971, pelo 
prazo de 2 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em decor-
rência do processo administrativo 62/2021; LUCILDA KONDRAS 
GREIN, portador(a) da CNH nº 04267859509, CPF nº 01541955960, 
pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, 
em decorrência do processo administrativo 558/2021; CARLIETE 
COStA dINIZ OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 06896048734, 
CPF nº 03121165275, pelo prazo de 3 MESES, por infringência 
ao Art. 261, II do CTB, em decorrência do processo administra-
tivo 6398/2021. Bem como, nos termos do art. 268, II do Código 
de Trânsito Brasileiro, submetê-los(as) frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30hs, na forma presencial ou a distância, 
a ser realizado em instituição credenciada pelo DETRAN/SC e 
a exame teórico de reciclagem, a ser realizado presencialmente 
nas dependências de qualquer Circunscrição Regional de Trân-
sito do Estado de Santa Catarina mediante agendamento prévio. 
E, constando nos autos dos respectivos processos que os(as) 
condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 20/08/2021, interpor recurso a jARI ou entregar a Carteira 
Nacional de Habilitação, sendo que, caso o condutor penalizado 
não exerça o seu direito de defesa, após o dia 23/08/2021 será 
realizado o bloqueio da CNH e a respectiva anotação da data de 
início do cumprimento da penalidade imposta. Para ciência do 
infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 
2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CI-
RetRAN CANOINhAS

Cod. Mat.: 752860

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO DE 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KUCH-
NIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 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 que, após 
esgotados os meios previstos para notificar o condutor penalizado, 
resolve I – SUSPENDER O DIREITO DE DIRIGIR de: ADEMIR 
AduCe PeReIRA, portador(a) da CNh nº 01647100690, CPF nº 
37793888987, pelo prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 261 
do CTB, em decorrência do processo administrativo 20471/2020. Bem 
como, nos termos do art. 268, II do Código de Trânsito Brasileiro, 
submetê-los(as) frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30hs, na forma presencial ou a distância, a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DETRAN/SC e a exame teórico de 
reciclagem, a ser realizado presencialmente nas dependências de 
qualquer Circunscrição Regional de Trânsito do Estado de Santa 
Catarina mediante agendamento prévio. E, constando nos autos dos 
respectivos processos que os(as) condutores(as) penalizados(as) 
se encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente 
Edital, NOTIFICADOS para, até o dia 20/08/2021, interpor recurso 
a JARI ou entregar a Carteira Nacional de Habilitação, sendo que, 
caso o condutor penalizado não exerça o seu direito de defesa, após 
o dia 30/08/2021 será realizado o bloqueio da CNH e a respectiva 
anotação da data de início do cumprimento da penalidade imposta. 
Para ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 

no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de 
julho de 2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito 
da CIRetRAN CANOINhAS

Cod. Mat.: 752861

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO DE 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KUCH-
NIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 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 que, após 
esgotados os meios previstos para notificar o condutor penaliza-
do, resolve I – SUSPENDER O DIREITO DE DIRIGIR de: SILVA-
NA PeLLIZZARO, portador(a) da CNh nº 00924694226, CPF nº 
01866330926, pelo prazo de 4 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTB, em decorrência do processo administrativo 31/2021; 
AROLdO de PAuLA BueNO, portador(a) da CNh nº 01847914504, 
CPF nº 41980441987, pelo prazo de 4 MESES, por infringência 
ao Art. 261, II do CTB, em decorrência do processo administrativo 
830/2021; JORGE LEANDRO SCHARDONG, portador(a) da CNH 
nº 04244841377, CPF nº 48668613049, pelo prazo de 4 MESES, 
por infringência ao Art. 261, II do CTB, em decorrência do processo 
administrativo 1072/2021. Bem como, nos termos do art. 268, II do 
Código de Trânsito Brasileiro, submetê-los(as) frequência obrigatória 
em curso de reciclagem de 30hs, na forma presencial ou a distân-
cia, a ser realizado em instituição credenciada pelo DETRAN/SC 
e a exame teórico de reciclagem, a ser realizado presencialmente 
nas dependências de qualquer Circunscrição Regional de Trân-
sito do Estado de Santa Catarina mediante agendamento prévio. 
E, constando nos autos dos respectivos processos que os(as) 
condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 20/08/2021, interpor recurso a jARI ou entregar a Carteira 
Nacional de Habilitação, sendo que, caso o condutor penalizado 
não exerça o seu direito de defesa, após o dia 30/08/2021 será 
realizado o bloqueio da CNH e a respectiva anotação da data de 
início do cumprimento da penalidade imposta. Para ciência do 
infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 
2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CI-
RetRAN CANOINhAS

Cod. Mat.: 752862

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO DE 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KUCH-
NIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 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 que, após 
esgotados os meios previstos para notificar o condutor penali-
zado, resolve I – SUSPENDER O DIREITO DE DIRIGIR de: IVO 
dAuFeNBACh, portador(a) da CNh nº 00734649209, CPF nº 
49730312915, pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTB, em decorrência do processo administrativo 262/2021; 
FRANCISCO CAStRO, portador(a) da CNh nº 00763374201, CPF 
nº 41859820972, pelo prazo de 2 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTB, em decorrência do processo administrativo 267/2021; 
jANIO PeReIRA dA ROSA, portador(a) da CNh nº 00984427460, 
CPF nº 00475411994, pelo prazo de 2 MESES, por infringência 
ao Art. 261 do CTB, em decorrência do processo administrativo 
555/2021; MARIA de FAtIMA VIeIRA de OLIVeIRA, portador(a) 
da CNH nº 03438714284, CPF nº 43990762915, pelo prazo de 2 
MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em decorrência do 
processo administrativo 556/2021; LuCAS eduARdO BeNANCIO, 
portador(a) da CNH nº 05599034702, CPF nº 07613085988, pelo 
prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261, II do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 1560/2021; ELIZANGELA 
CuBAS BAtIStA FujItA, portador(a) da CNh nº 02789382772, 
CPF nº 04961220965, pelo prazo de 3 MESES, por infringência 
ao Art. 261, II do CTB, em decorrência do processo administra-
tivo 1592/2021; CLeudeS BALdISSeRA RuFAtO, portador(a) 
da CNH nº 01298288321, CPF nº 67210589015, pelo prazo de 4 
MESES, por infringência ao Art. 261, II do CTB, em decorrência do 
processo administrativo 1596/2021; JOICY ANE DOMBROVSKI, 
portador(a) da CNH nº 01034487340, CPF nº 00661273946, pelo 
prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261, II do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 33109/2021. Bem como, 
nos termos do art. 268, II do Código de Trânsito Brasileiro, subme-
tê-los(as) frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30hs, 
na forma presencial ou a distância, a ser realizado em instituição 
credenciada pelo DETRAN/SC e a exame teórico de reciclagem, 
a ser realizado presencialmente nas dependências de qualquer 
Circunscrição Regional de Trânsito do Estado de Santa Catarina 
mediante agendamento prévio. E, constando nos autos dos res-
pectivos processos que os(as) condutores(as) penalizados(as) se 
encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital, 
NOTIFICADOS para, até o dia 23/08/2021, interpor recurso a JARI 
ou entregar a Carteira Nacional de Habilitação, sendo que, caso 

o condutor penalizado não exerça o seu direito de defesa, após o 
dia 06/09/2021 será realizado o bloqueio da CNH e a respectiva 
anotação da data de início do cumprimento da penalidade imposta. 
Para ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de 
julho de 2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito 
da CIRetRAN CANOINhAS

Cod. Mat.: 752863

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO DE 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RUI ORESTES KUCH-
NIR, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CANOINHAS, 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 que, após 
esgotados os meios previstos para notificar o condutor penalizado, 
resolve I – SUSPENDER O DIREITO DE DIRIGIR de: FRANCISCO 
LAeRCIO ALVeS de LIMA, portador(a) da CNh nº 01305512817, 
CPF nº 00340496908, pelo prazo de 12 MESES, por infringência 
ao Art. 261, I do CTB, em decorrência do processo administrativo 
20957/2020; FABIOLA CHAGAS ANTUNES, portador(a) da CNH 
nº 04898333006, CPF nº 05628098990, pelo prazo de 6 MESES, 
por infringência ao Art. 261, I do CTB, em decorrência do processo 
administrativo 59337/2021. Bem como, nos termos do art. 268, II do 
Código de Trânsito Brasileiro, submetê-los(as) frequência obrigatória 
em curso de reciclagem de 30hs, na forma presencial ou a distân-
cia, a ser realizado em instituição credenciada pelo DETRAN/SC 
e a exame teórico de reciclagem, a ser realizado presencialmente 
nas dependências de qualquer Circunscrição Regional de Trân-
sito do Estado de Santa Catarina mediante agendamento prévio. 
E, constando nos autos dos respectivos processos que os(as) 
condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 23/08/2021, interpor recurso a jARI ou entregar a Carteira 
Nacional de Habilitação, sendo que, caso o condutor penalizado 
não exerça o seu direito de defesa, após o dia 06/09/2021 será 
realizado o bloqueio da CNH e a respectiva anotação da data de 
início do cumprimento da penalidade imposta. Para ciência do 
infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Canoinhas, 20 de julho de 
2021. RUI ORESTES KUCHNIR, Autoridade de Trânsito da CI-
RetRAN CANOINhAS

Cod. Mat.: 752864

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR MARCIO LUIZ CO-
LATTO, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de ITAJAÍ, 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: MATHEUS JOR-
dAN dA SILVA, portador(a) da CNh nº 06626137607, CPF nº 
10461902966, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 70245/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
dANIeLA ChAVeS, portador(a) da CNh nº 04798411316, CPF nº 
07912653902, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 70729/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
FRANCISCO AdRIANO dA SILVA, portador(a) da CNh nº 05383531014, 
CPF nº 02657822363, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 72432/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; FRANCISCO AdRIANO dA SILVA, portador(a) da CNh nº 
05383531014, CPF nº 02657822363, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 72443/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; GLENISSON MACHADO DE SANTANA, por-
tador(a) da CNH nº 05389446079, CPF nº 05757849541, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 72458/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; BRUNA MAURA DOS PRA-
ZeReS SANtANA, portador(a) da CNh nº 06480969535, CPF nº 
06995383940, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 72668/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
MAYCON MARTINS DE OLIVEIRA PEREIRA, portador(a) da CNH 
nº 05819605055, CPF nº 13993648714, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 73261/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CTB; CLEVERSON ANGELO RUTH, portador(a) 
da CNH nº 01011010990, CPF nº 03083590970, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 73267/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; KARIOLANDO LEITE SILVA, 
portador(a) da CNH nº 01196249506, CPF nº 97571881404, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 73271/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; KARIOLANDO LEITE SIL-
VA, portador(a) da CNh nº 01196249506, CPF nº 97571881404, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
73284/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; GILMAR COR-
ReA CAetANO, portador(a) da CNh nº 02801574494, CPF nº 
00664312985, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 73292/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
VALMIR COeLhO, portador(a) da CNh nº 01950020637, CPF nº 
75710978949, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 73293/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
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MARCIA FABIANA NuNeS, portador(a) da CNh nº 02723986549, 
CPF nº 74284142968, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 73999/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; BRuNO teIXeIRA, portador(a) da CNh nº 02400745722, 
CPF nº 99033992000, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 74013/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; LuCAS MICheLS, portador(a) da CNh nº 04734427120, 
CPF nº 08603835985, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 74015/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; PAuLO MAtIAS FRANCISCO, portador(a) da CNh nº 
05940610667, CPF nº 09550099954, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 74017/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; VALdeMIR SANtANA dA SILVA, portador(a) 
da CNH nº 06600396644, CPF nº 00837275580, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 74058/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; NILTON JOSE GONCALVES 
juNIOR, portador(a) da CNh nº 02923312263, CPF nº 05349418939, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
75872/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; VILSON EGER, 
portador(a) da CNH nº 01029489245, CPF nº 59333618953, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 75875/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ROSELI TEREZINHA FUCK 
SteIN, portador(a) da CNh nº 03795421553, CPF nº 55998763904, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
75877/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; MARIO CESAR 
BANKHARDT, portador(a) da CNH nº 02792719792, CPF nº 
66807972920, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 75884/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
OSMAR AMADIO JACQUES, portador(a) da CNH nº 04195781405, 
CPF nº 00880054964, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 75888/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; ALBA MERY REBELO, portador(a) da CNH nº 02530686086, 
CPF nº 72709600978, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 75900/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; VItOR de LIMAS, portador(a) da CNh nº 02758021667, 
CPF nº 25652699787, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 75908/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; MAuRICIO MORAeS juNIOR, portador(a) da CNh nº 
03734876881, CPF nº 06102943937, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 75912/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; FRANKLIN ANIBAL MULLER RODRIGUES, 
portador(a) da CNH nº 02273458904, CPF nº 03990522914, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 75937/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; JURANDIR EVANGELISTA 
FILhO, portador(a) da CNh nº 04519327292, CPF nº 07213866958, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
76066/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; JURANDIR 
EVANGELISTA FILHO, portador(a) da CNH nº 04519327292, CPF 
nº 07213866958, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 76069/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
HYUSSANA DE OLIVEIRA, portador(a) da CNH nº 04668057919, 
CPF nº 02355524106, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 76769/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; LeANdRO FLORISBeLO NuNeS, portador(a) da CNh nº 
05991105111, CPF nº 09741625901, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 78236/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; CELSO RODRIGUES CAOVILA, portador(a) 
da CNH nº 04809129290, CPF nº 01307468004, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 78246/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; ELIO ANTONIO FERNANDES, 
portador(a) da CNH nº 02480523910, CPF nº 21919771972, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 78527/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; DOUGLAS DA COSTA 
MeLLO, portador(a) da CNh nº 05703870706, CPF nº 08523486909, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
78540/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUCIANO DA 
SILVA, portador(a) da CNh nº 05258241809, CPF nº 05406894919, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
81041/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LEODIR MO-
ReSCO, portador(a) da CNh nº 01013601885, CPF nº 56612516020, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
81062/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; SILVANA APA-
ReCIdA VIeIRA, portador(a) da CNh nº 04740893389, CPF nº 
00996469940, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 81078/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
ALeSSANdRO NAthANIeL RIBeIRO ReIS, portador(a) da CNh 
nº 05997822256, CPF nº 11653447770, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 81091/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CTB; CLEVERTON ANDRADE DOMINGOS, 
portador(a) da CNH nº 03429784700, CPF nº 00021438528, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 81106/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; JULIANE ANTUNES BAL-
duINO, portador(a) da CNh nº 02854662470, CPF nº 03673474901, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
81117/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUCIANO 
ARAujO MAChAdO, portador(a) da CNh nº 04013065374, CPF 
nº 06750935974, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 81120/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
juLIANe ANtuNeS BALduINO, portador(a) da CNh nº 02854662470, 

CPF nº 03673474901, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 81127/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; ALMeRINdA PeReIRA BARBOZA FILhA MALdONAdO, 
portador(a) da CNH nº 00184790429, CPF nº 61773093991, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 82297/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; JULIANE ANTUNES BAL-
duINO, portador(a) da CNh nº 02854662470, CPF nº 03673474901, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
82298/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; MELQUIADIS 
dA CONCeICAO SANtOS, portador(a) da CNh nº 06026366555, 
CPF nº 05852308544, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82308/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; ANtONIO CARLOS de jeSuS, portador(a) da CNh nº 
03471632600, CPF nº 42281644987, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 82339/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; GILBERTO FURTUNATO DE SOUZA, porta-
dor(a) da CNH nº 03622427693, CPF nº 04659847977, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 82690/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUIZ MARTINS, portador(a) 
da CNH nº 06298774048, CPF nº 84397870900, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 82846/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; KATIA CILENE CARDOSO 
RODRIGUES, portador(a) da CNH nº 05955722640, CPF nº 
51740583000, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 83154/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
RUAN DOUGLAS FERREIRA SOARES DE MELO, portador(a) da 
CNH nº 05876081956, CPF nº 10354629409, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 83157/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; CINTIA DE SOUZA, portador(a) da 
CNH nº 04039229285, CPF nº 05792465908, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 83170/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; FABIO RIBEIRO SANCHES, porta-
dor(a) da CNH nº 01765153005, CPF nº 03765221945, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 83172/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUCAS RIBEIRO NUNES, 
portador(a) da CNH nº 03264500157, CPF nº 05707071962, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 83173/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ANDRE ROBSON MACE-
dO BARBOSA, portador(a) da CNh nº 06612317800, CPF nº 
75110598215, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 83175/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
ALCIdeS SANtOS dA COStA, portador(a) da CNh nº 04164957946, 
CPF nº 77441788900, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83178/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; NAtALINO SOAReS dOS SANtOS, portador(a) da CNh nº 
04125508800, CPF nº 78160863934, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 83180/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; VALdIR dA SILVA juNIOR, portador(a) da 
CNH nº 01159137188, CPF nº 00376871903, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 83214/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; ERIVELTO JESUS DA MAIA, por-
tador(a) da CNH nº 02449695970, CPF nº 29411300987, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 83219/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUAN VICTOR NERES DE 
OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 06608152104, CPF nº 10649525930, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
83225/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; SANTOS DE 
SOuZA, portador(a) da CNh nº 01989411641, CPF nº 21767530978, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
83227/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; MARCOS COR-
ReIA PAuLINO, portador(a) da CNh nº 04497496940, CPF nº 
06716090924, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 83231/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
THIAGO ARIEL SCOTTINI, portador(a) da CNH nº 03004125648, 
CPF nº 04931827993, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83233/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; THIAGO ARIEL SCOTTINI, portador(a) da CNH nº 03004125648, 
CPF nº 04931827993, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83653/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; edSON CARLOS dO NASCIMeNtO SeNA, portador(a) da 
CNH nº 04177555290, CPF nº 06269409900, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 83659/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; MARIA INES VILLAS BOAS, porta-
dor(a) da CNH nº 01615790483, CPF nº 75737574920, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 83673/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; CLAUDINEIA QUEIROZ 
de jeSuS, portador(a) da CNh nº 05644578295, CPF nº 07705187965, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
83684/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUCAS DA 
SILVA OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 06189369978, CPF nº 
09197689971, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 83690/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
MARCIO MAeStRI, portador(a) da CNh nº 03095342657, CPF nº 
77585410972, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 83691/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
SILVIO BeNedItO SOAReS, portador(a) da CNh nº 03871968328, 
CPF nº 61802484949, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84110/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; CLeOMAR heLLMANN, portador(a) da CNh nº 02326851070, 

CPF nº 02356048952, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84112/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; jOAO LeANdRO de LIMA, portador(a) da CNh nº 03859437952, 
CPF nº 06084682901, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84113/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; GERSON LUIS DAS NEVES, portador(a) da CNH nº 
05687555671, CPF nº 06900904980, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84114/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; MARCIO ROGERIO DOS SANTOS, portador(a) 
da CNH nº 04428650960, CPF nº 88716074904, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84122/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; LORRAINY DA COSTA BOM-
BONAttO, portador(a) da CNh nº 04538090096, CPF nº 07714792981, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84128/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LEANDRO DA 
CRuZ, portador(a) da CNh nº 05912980145, CPF nº 05966554528, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84130/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LOIR RIBEIRO 
dA SILVA, portador(a) da CNh nº 00848801663, CPF nº 79171257853, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84131/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; PEDRO GILSON 
LeIte de ANdRAde, portador(a) da CNh nº 05942993086, CPF 
nº 00500130922, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84132/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
PRISCILA FeLICIO, portador(a) da CNh nº 01012446202, CPF nº 
02841987906, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 84133/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
PAULO SERGIO MEDEIROS, portador(a) da CNH nº 01607678252, 
CPF nº 95296719972, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84135/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; EDGAR JOSE WILMERS, portador(a) da CNH nº 05173812006, 
CPF nº 07059406913, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84168/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; VANdeRLeI de AZeVedO PeReIRA, portador(a) da CNh 
nº 02161651506, CPF nº 39019373153, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 84600/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CtB; jeFFeRSON jeAN VIeIRA, portador(a) da 
CNH nº 03562405431, CPF nº 05993308990, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 84621/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; JEFFERSON DE ALMEIDA, porta-
dor(a) da CNH nº 04607113679, CPF nº 05637820996, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 84624/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; PEDRO HENRIQUE GOMES 
dA SILVA, portador(a) da CNh nº 06256744939, CPF nº 12222203694, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84627/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LAURENTINO 
GONCALVES DE MENEZES, portador(a) da CNH nº 01961984593, 
CPF nº 33568138972, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84629/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; THAYNA LAUREANO CARDOSO, portador(a) da CNH nº 
06186743701, CPF nº 08824957986, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84644/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; DOUGLAS DOS SANTOS, portador(a) da CNH 
nº 05394817198, CPF nº 09276361901, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 84652/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CtB; jOSe RudI dA SILVA NetO, portador(a) 
da CNH nº 02584751986, CPF nº 55033857053, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84669/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; BRUNO BRUSKE, portador(a) 
da CNH nº 06518754044, CPF nº 10694936944, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84671/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; ROSANA APARECIDA RODRI-
GUES, portador(a) da CNH nº 01720592106, CPF nº 88679527904, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84673/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; AILTON DO-
MINGOS SANTANA, portador(a) da CNH nº 01875370210, CPF 
nº 29148880906, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84687/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
CLAUDIO RYBINSKI, portador(a) da CNH nº 02002544330, CPF 
nº 92669069991, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84692/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
djONAthAN ROChA, portador(a) da CNh nº 04775807629, CPF 
nº 02720592005, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84693/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
MARCIO MeNdONCA, portador(a) da CNh nº 01089699274, CPF 
nº 00794909990, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84697/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
MARCIO MeNdONCA, portador(a) da CNh nº 01089699274, CPF 
nº 00794909990, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84698/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
jONAthAN SOuZA BItteNCOuRt, portador(a) da CNh nº 
04725502982, CPF nº 07291071917, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84701/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; RUBENS MAICK CARVALHO DE OLIVEIRA, 
portador(a) da CNH nº 02735463491, CPF nº 05206825999, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84704/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ALBINO DE JESUS DO 
ROSARIO, portador(a) da CNh nº 03035456882, CPF nº 79811779953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
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84709/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; KAREN RUS-
SeL ROSA, portador(a) da CNh nº 04327275626, CPF nº 06642916948, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84722/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; EDINEI POR-
tO, portador(a) da CNh nº 01891658908, CPF nº 04385451923, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84723/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; ROSELI LEMOS 
WIPPEL, portador(a) da CNH nº 02451362910, CPF nº 53400577987, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84729/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; PEDRO ALYSOM 
ANGONES, portador(a) da CNH nº 01207870667, CPF nº 03268797903, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84732/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; EVERTON 
LuIZ SeCCO, portador(a) da CNh nº 06337035420, CPF nº 
09170867917, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 84733/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
FABIANO dA COStA, portador(a) da CNh nº 03274193825, CPF 
nº 05403632948, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84735/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
ALAN RAMOS, portador(a) da CNh nº 06739947795, CPF nº 
07614742931, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 84737/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
GUSTAVO DA SILVA GUIDINI, portador(a) da CNH nº 03844962611, 
CPF nº 06263154926, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84740/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; jAIMe jOSe ANtuNeS dIAS, portador(a) da CNh nº 
02460471974, CPF nº 29388562968, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84744/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; RENATO OURIQUES, portador(a) da CNH nº 
01550472370, CPF nº 88862755953, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84751/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; INAIde ReetZ, portador(a) da CNh nº 
02225270742, CPF nº 56839197972, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84753/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; ANdeRSON BASIL, portador(a) da CNh nº 
06322903450, CPF nº 03412136913, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84754/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; FABIO BARuFFI, portador(a) da CNh nº 
01439659909, CPF nº 96975563934, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84759/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; djONAthAN ROChA, portador(a) da CNh nº 
04775807629, CPF nº 02720592005, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84774/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; FABIO VOLtOLINI, portador(a) da CNh nº 
03303777805, CPF nº 04986754912, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84775/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; ALBINO de jeSuS dO ROSARIO, portador(a) 
da CNH nº 03035456882, CPF nº 79811779953, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84776/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; FRANCISCO LEANDRO HO-
LANdA de OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 04799322701, CPF 
nº 02671888384, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84777/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
SERGIO SARTOTI, portador(a) da CNH nº 02318336729, CPF nº 
58580948991, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 84780/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
eLISA FeRReIRA dA SILVA, portador(a) da CNh nº 04804829432, 
CPF nº 56364989934, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84784/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; PAuLO ROBeRtO dA SILVA, portador(a) da CNh nº 
04689346609, CPF nº 64933474915, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84785/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; IVANILdO SANtOS SILVA, portador(a) da 
CNH nº 06702016010, CPF nº 04714109502, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 84787/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; ALDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, 
portador(a) da CNH nº 06322903017, CPF nº 06598513502, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84792/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; CARLOS EDUARDO CLAU-
dIO, portador(a) da CNh nº 05561540828, CPF nº 08730468973, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84803/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; FELIPE RE-
NAtO dOS SANtOS, portador(a) da CNh nº 05229958022, CPF 
nº 08310501951, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84806/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
CLAUDIO KLOSTERMANN, portador(a) da CNH nº 00748293886, 
CPF nº 01944734902, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84810/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; jAIMe jOSÉ SChNeIdeR jÚNIOR, portador(a) da CNh nº 
06097720408, CPF nº 05692263920, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84817/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; jAIMe jOSÉ SChNeIdeR jÚNIOR, portador(a) 
da CNH nº 06097720408, CPF nº 05692263920, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84818/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; RALF SIEVES, portador(a) da 
CNH nº 04014700420, CPF nº 05293228978, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 84819/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; ALEXSANDRO DOUGLAS ANTUNES, 
portador(a) da CNH nº 00854648045, CPF nº 01726207919, que 

tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84821/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; JENIFFER LEITE DO AMA-
RAL, portador(a) da CNh nº 05560408880, CPF nº 09223825903, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84824/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; JAIME JOSÉ 
SChNeIdeR jÚNIOR, portador(a) da CNh nº 06097720408, CPF 
nº 05692263920, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84827/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
THIAGO LEITE LOPES, portador(a) da CNH nº 02962670057, 
CPF nº 04480913998, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84828/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; JOSELITO GONCALVES DE LIMA, portador(a) da CNH nº 
03587906692, CPF nº 53014901920, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84832/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; CARLOS VINICIuS MeNdeS SOAReS, por-
tador(a) da CNH nº 01295559440, CPF nº 00573372926, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84850/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ARNALDO DOS SANTOS 
SANtANA, portador(a) da CNh nº 06547625398, CPF nº 05281434500, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84858/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; PAMELA CRIS-
tINA PeReIRA dA SILVA, portador(a) da CNh nº 04521530580, 
CPF nº 05964205950, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84863/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; JORACI GOMES, portador(a) da CNH nº 04024098303, CPF 
nº 92420532953, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84864/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
PedRO OSVALdO PeReIRA, portador(a) da CNh nº 00240773055, 
CPF nº 72416742000, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84865/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; jOSe dOMICIO dA SILVA, portador(a) da CNh nº 02805697080, 
CPF nº 01879562430, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84873/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; ARteNe SOuZA, portador(a) da CNh nº 02229970670, CPF 
nº 66058600987, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 84875/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
edIVALdO dOS SANtOS PeReIRA, portador(a) da CNh nº 
04273862039, CPF nº 00044809530, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84882/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; AMANdA deLFINO, portador(a) da CNh nº 
06677404703, CPF nº 09613117970, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84886/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; jeAN CARLO FRANCISCO, portador(a) da 
CNH nº 05221309902, CPF nº 55605001949, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 84888/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; DEMILSON LINHARES, portador(a) 
da CNH nº 02158176860, CPF nº 04200976943, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84889/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; FILIPE AMARO FARIA DA 
SILVA, portador(a) da CNh nº 05182562816, CPF nº 07984735921, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84891/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; DARCIO MEU-
ReR, portador(a) da CNh nº 02492869998, CPF nº 69491364987, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84904/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; DARYEL EDER-
SON FORMeNtO, portador(a) da CNh nº 05850441575, CPF nº 
09099887906, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 84926/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
ARteNe SOuZA, portador(a) da CNh nº 02229970670, CPF nº 
66058600987, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 84927/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
WARLAN SOARES DOS SANTOS, portador(a) da CNH nº 
03261406524, CPF nº 03802526430, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84931/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; VALdeVINO MOReIRA, portador(a) da CNh 
nº 04133614740, CPF nº 64300820082, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 84934/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CtB; ANtONIO MARCOS dA CuNhA, portador(a) 
da CNH nº 03728852225, CPF nº 05336609986, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84937/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; NATALI RAFAELE DE SOUZA 
PINtO, portador(a) da CNh nº 06510731622, CPF nº 07770865905, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84948/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; SERGIO APA-
ReCIdO eRd, portador(a) da CNh nº 00740759020, CPF nº 
01813431930, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 84950/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
MARCOS ANtONIO AMANCIO PeReIRA, portador(a) da CNh nº 
03815918785, CPF nº 06520975966, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84957/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; SANdRA APAReCIdA dOS SANtOS, porta-
dor(a) da CNH nº 05748529762, CPF nº 03110581914, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 84969/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ROSIMERI DA LUZ SILVA, 
portador(a) da CNH nº 06579812114, CPF nº 05627711906, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84972/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; IVAN RODRIGO TEIXEIRA, 
portador(a) da CNH nº 03983011568, CPF nº 04744973990, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84975/2021 

por infringência ao Art. 261, II do CTB; IVAN RODRIGO TEIXEIRA, 
portador(a) da CNH nº 03983011568, CPF nº 04744973990, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84988/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ELISEU SALVADOR, por-
tador(a) da CNH nº 03160773015, CPF nº 96367954953, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84990/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; WELLINTON JOSE DE 
SOuZA RABeLO, portador(a) da CNh nº 06482817404, CPF nº 
09661784914, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 84992/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
GILMAR SILVA DA COSTA, portador(a) da CNH nº 06608122017, 
CPF nº 11689655941, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84995/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; dIONeSIO NeLSON de ANdRAde, portador(a) da CNh nº 
00745543609, CPF nº 88688313920, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85003/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; AdeNIR MuLLeR, portador(a) da CNh nº 
02939525900, CPF nº 02697901957, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85023/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; AdeNIR MuLLeR, portador(a) da CNh nº 
02939525900, CPF nº 02697901957, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85024/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; CLeItON de LIMA, portador(a) da CNh nº 
03883568653, CPF nº 22944000896, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85039/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; ALeXANdRA MARIA FeLICIO, portador(a) da 
CNH nº 03309038387, CPF nº 02955041963, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 85042/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; TAMARA MAURINA ALVES DA LUZ, 
portador(a) da CNH nº 06492898504, CPF nº 07833572900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85047/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; DAIANE GRANDES, por-
tador(a) da CNH nº 05571708901, CPF nº 08155217906, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85048/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; DAIANE GRANDES, por-
tador(a) da CNH nº 05571708901, CPF nº 08155217906, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85049/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; AIRTON DOS SANTOS, 
portador(a) da CNH nº 04015823307, CPF nº 02984277961, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85050/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; AIRTON DOS SANTOS, 
portador(a) da CNH nº 04015823307, CPF nº 02984277961, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85051/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; AIRTON DOS SANTOS, 
portador(a) da CNH nº 04015823307, CPF nº 02984277961, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85052/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUIZ MAGNUN ALVES DE 
SOuZA, portador(a) da CNh nº 04248147194, CPF nº 06255797988, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85058/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; RONALDO DE 
LIMA, portador(a) da CNh nº 00408099365, CPF nº 38798883704, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85060/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUIZ MAGNUN 
ALVeS de SOuZA, portador(a) da CNh nº 04248147194, CPF nº 
06255797988, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 85063/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
GIOVANE ANDRADE RIBEIRO, portador(a) da CNH nº 05976455185, 
CPF nº 07534467900, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85077/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; WALLACE RODRIGUES ESPINDULA, portador(a) da CNH 
nº 03094356932, CPF nº 04440001947, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 85085/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CTB; RAFAEL HENRIQUE MICHEL, portador(a) 
da CNH nº 05533121101, CPF nº 08378058999, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 85098/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; ARIEL GUSTAVO ROLING 
VIeIRA, portador(a) da CNh nº 04449011795, CPF nº 06455926927, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85105/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; HIARAM LE-
VERSON CONINCK, portador(a) da CNH nº 02408256863, CPF 
nº 00453559913, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 85106/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
EDGAR MIRANDA COSTA, portador(a) da CNH nº 06173598439, 
CPF nº 01215786239, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85109/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; tANIA MARIA MARINI SBALCChIeRO, portador(a) da CNh 
nº 02484525491, CPF nº 67496237949, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 85119/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CtB; eMANueL CONStANtINI, portador(a) da 
CNH nº 05441631550, CPF nº 07955708997, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 85126/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; VALTER SILVIO DOS SANTOS, 
portador(a) da CNH nº 03983617260, CPF nº 31484737873, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85141/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUIS SERGIO SILVA LIS-
BOA, portador(a) da CNh nº 05933528351, CPF nº 00248310348, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85149/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUIS FILIPE 
dA CONCeICAO, portador(a) da CNh nº 06332228396, CPF nº 
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10649455975, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 85151/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
NILTON KRUGER, portador(a) da CNH nº 01512416247, CPF nº 
40009076972, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 85155/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
CLAIBER RODRIGUES COSTA, portador(a) da CNH nº 06345956386, 
CPF nº 05621714601, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85158/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; FELIPE HENRIQUE PEREIRA, portador(a) da CNH nº 
05917719400, CPF nº 06390582994, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85172/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; MARCeLO LIMA dOS SANtOS, portador(a) 
da CNH nº 06523738640, CPF nº 01885202288, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 85176/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; JUAN AZEVEDO MARTINEZ, 
portador(a) da CNH nº 04639545586, CPF nº 37290388852, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85178/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; RODRIGO CORDEIRO, 
portador(a) da CNH nº 01549382534, CPF nº 27855483888, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85180/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; CELIO ANTONIO DE OLI-
VeIRA, portador(a) da CNh nº 01499951231, CPF nº 38092123934, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85186/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; RENATO FAI-
tA, portador(a) da CNh nº 04341944726, CPF nº 07241693930, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85202/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; TANIA MARIA 
MOReIRA, portador(a) da CNh nº 03533679450, CPF nº 26047409822, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85203/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; SABURO 
TAKAHASHI, portador(a) da CNH nº 02031414115, CPF nº 
06420850800, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 85205/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
deOCLeCIO ALdO dA CuNhA juNIOR, portador(a) da CNh nº 
03514948613, CPF nº 00390176990, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85219/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; MARCOS VINICIuS MARtINS, portador(a) da 
CNH nº 05503490124, CPF nº 98802380953, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 85222/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; LEONARDO DOS SANTOS GON-
ZALeS, portador(a) da CNh nº 02819017202, CPF nº 76228525034, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85227/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LEONARDO 
DOS SANTOS GONZALES, portador(a) da CNH nº 02819017202, 
CPF nº 76228525034, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85232/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; SANdRA APAReCIdA dOS SANtOS, portador(a) da CNh 
nº 05748529762, CPF nº 03110581914, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 85239/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CtB; SANdRA APAReCIdA dOS SANtOS, por-
tador(a) da CNH nº 05748529762, CPF nº 03110581914, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85240/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ANDERSON GONCALVES 
MONtIBeLeR, portador(a) da CNh nº 05307450063, CPF nº 
08043096988, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 85241/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
jOSe edSON SOAReS PINheIRO, portador(a) da CNh nº 
05589125900, CPF nº 04184353592, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85243/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; VALCIdIA PAuLA de CAStRO, portador(a) 
da CNH nº 05386615669, CPF nº 38576520397, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 85248/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; VALCIDIA PAULA DE CASTRO, 
portador(a) da CNH nº 05386615669, CPF nº 38576520397, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 85249/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ADILSON MARQUES AN-
tuNeS, portador(a) da CNh nº 03802755338, CPF nº 06225255907, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
85254/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; CARLOS EDU-
ARdO CLAudIO, portador(a) da CNh nº 05561540828, CPF nº 
08730468973, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 85260/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
RAFAeL FeRNANdO LuSSANI, portador(a) da CNh nº 06020551201, 
CPF nº 00695956906, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 85261/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; GILCEMAR ALEX CUSTODIO, portador(a) da CNH nº 
04400077958, CPF nº 07073556994, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 85263/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB. e, constando nos autos dos respectivos pro-
cessos que os (as) condutores (as) se encontram em lugar incer-
to e não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, 
até o dia 23/08/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no órgão 
de registro de habilitação, situado na Rua Sete de Setembro, 600, 
CENTRO - ITAJAI/SC - CEP: 88301201. Para ciência do infrator, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina. Itajai, 19 de julho de 2021. MARCIO 
LUIZ COLATTO, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN ITAJAÍ.

Cod. Mat.: 752885

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR MARCIO LUIZ CO-
LATTO, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de ITAJAÍ, 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: DANIELA DA 
SILVA ASSIS, portador(a) da CNh nº 02152179402, CPF nº 
00442340907, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 70041/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; LES-
LYE CRISTINA BAHLS, portador(a) da CNH nº 00649739890, CPF 
nº 14506215893, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 70042/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
SARA ALVES RAQUEL, portador(a) da CNH nº 04897217700, CPF 
nº 06718049956, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 70049/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
FRANCISCO AdRIANO dA SILVA, portador(a) da CNh nº 05383531014, 
CPF nº 02657822363, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 72441/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; MARCIA FABIANA NuNeS, portador(a) da CNh nº 02723986549, 
CPF nº 74284142968, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 74004/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; JULIO CESAR VIGARANI, portador(a) da CNH nº 03731439185, 
CPF nº 50207164991, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 75014/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; JURANDIR FRANCISCO RANGHETTI, portador(a) da CNH 
nº 03825669781, CPF nº 06509822903, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 75017/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CtB; ANdRe SILVA MAChAdO, portador(a) da 
CNH nº 02261407796, CPF nº 00607994983, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 75029/2021 por infrin-
gência ao Art. 261 do CTB; JAIR NORBERTO DA ROCHA, porta-
dor(a) da CNH nº 01704915386, CPF nº 88663043953, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 75056/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; JADER DAMASCENO SILVA, 
portador(a) da CNH nº 05710649407, CPF nº 04249378594, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 75066/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; RENATO ANTONIO BERGOLD, 
portador(a) da CNH nº 01001547816, CPF nº 16947886015, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 75067/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; ELCIO ITAMAR VIEIRA RO-
DRIGUES, portador(a) da CNH nº 00462070185, CPF nº 56790180044, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
75068/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; VANESSA CAR-
LA BueNO, portador(a) da CNh nº 02178976645, CPF nº 02548512908, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
75071/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; RAQUEL DE 
CAMPOS MALtA, portador(a) da CNh nº 02249526059, CPF nº 
00547048980, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 75075/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; SER-
GIO ROBERTO DE OLIVEIRA, portador(a) da CNH nº 03937206409, 
CPF nº 82845093934, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 75081/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; WU JIONGYUE, portador(a) da CNH nº 05246790868, CPF 
nº 23262238880, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 75085/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
MARCeLO PeReIRA NuNeS, portador(a) da CNh nº 02648010605, 
CPF nº 00613101901, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 75088/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; ARNILdO CORReA, portador(a) da CNh nº 02244881004, 
CPF nº 02045605949, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 75093/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; ENOQUE SCHVEITZER, portador(a) da CNH nº 01039187707, 
CPF nº 53795423953, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 75096/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; AdILSON FABIO SILVA FRANCISCO, portador(a) da CNh 
nº 02701027680, CPF nº 95336150959, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 75097/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CtB; jeFeRSON LuIZ ACeVedO juNIOR, porta-
dor(a) da CNH nº 03379084984, CPF nº 04748630930, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 75098/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; GUILHERME DE SOUZA DA 
COStA, portador(a) da CNh nº 04400101110, CPF nº 08215531946, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
75105/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; JHONATA KLEBER 
MANOeL, portador(a) da CNh nº 05589126143, CPF nº 08591593960, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
75867/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; ALEXANDRE 
teAtINO dA CuNhA MeLLO, portador(a) da CNh nº 01864236392, 
CPF nº 01899426906, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 75868/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; MAuRICIO MORAeS juNIOR, portador(a) da CNh nº 
03734876881, CPF nº 06102943937, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 75913/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; JURANDIR EVANGELISTA FILHO, portador(a) 
da CNH nº 04519327292, CPF nº 07213866958, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 76068/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; JURANDIR EVANGELISTA FI-
LhO, portador(a) da CNh nº 04519327292, CPF nº 07213866958, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 

76070/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; LEANDRO 
FLORISBeLO NuNeS, portador(a) da CNh nº 05991105111, CPF 
nº 09741625901, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 78237/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
LeANdRO FLORISBeLO NuNeS, portador(a) da CNh nº 05991105111, 
CPF nº 09741625901, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 78238/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CTB; CELSO RODRIGUES CAOVILA, portador(a) da CNH nº 
04809129290, CPF nº 01307468004, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 78247/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; GILDA DA SILVA REISER, portador(a) da CNH 
nº 00721981736, CPF nº 35200928915, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 82780/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CtB; AdeMIR MAChAdO, portador(a) da CNh nº 
02910780278, CPF nº 30942560906, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 82787/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; FABIO de MORAeS ALVeS, portador(a) da CNh 
nº 02834493272, CPF nº 04833679906, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 82795/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CTB; RODRIGO DA SILVA, portador(a) da CNH nº 
03142154814, CPF nº 00602625912, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 82797/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CTB; EWALDO PAULO PRIESS, portador(a) da CNH 
nº 02261800040, CPF nº 00163163987, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 82801/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CTB; TIAGO CRISTIANO REGIS BARBOZA, por-
tador(a) da CNH nº 02085456446, CPF nº 96412348034, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 82807/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; MAICON MAFRA MAIA, por-
tador(a) da CNH nº 02204356787, CPF nº 00872213900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 82825/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; JAQUELINE APARECIDA DE 
FReItAS BOSLOOPeR, portador(a) da CNh nº 03326721460, 
CPF nº 00719716969, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82826/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; deCIO PACheCO, portador(a) da CNh nº 00521029102, 
CPF nº 09191631904, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82829/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; CARLOS eduARdO de BORBA, portador(a) da CNh nº 
04987197702, CPF nº 09203986936, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 82831/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CTB; ANGELO JOSE FERNANDES ECCEL, portador(a) 
da CNH nº 02754463120, CPF nº 04156521974, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 82839/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; LUCIANA CABRAL TEIXEIRA, 
portador(a) da CNH nº 03072257369, CPF nº 93967110982, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 82855/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; CARLOS EDUARDO BER-
tOLdI, portador(a) da CNh nº 02522326263, CPF nº 00973463902, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
82868/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; EDER JACKSON 
DE ARAUJO MARQUES, portador(a) da CNH nº 05886250109, 
CPF nº 05170247990, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 82881/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CTB; ROLANDO NURNBERG JUNIOR, portador(a) da CNH nº 
03733228268, CPF nº 05167067995, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 82887/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; MARIA de LOuRdeS MedeIROS PAIVA, por-
tador(a) da CNH nº 01350492299, CPF nº 09021529807, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 82891/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; KETRIN LUCIENE SCHUBERT 
TAVARES BASTOS GAMA, portador(a) da CNH nº 01251007500, 
CPF nº 03169043927, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 83704/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; ISAC dA SILVA, portador(a) da CNh nº 01292248565, CPF 
nº 03076155962, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 83705/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
AdRIANO jOSe SANtANA VILACA, portador(a) da CNh nº 
03827946330, CPF nº 06774683932, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 83708/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CTB; EDGAR JOSE WILMERS, portador(a) da CNH 
nº 05173812006, CPF nº 07059406913, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 84170/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CTB; EDGAR JOSE WILMERS, portador(a) da CNH 
nº 05173812006, CPF nº 07059406913, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 84171/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CTB; SIMONE ELIANE GAMBA, portador(a) da 
CNH nº 01821857435, CPF nº 88681769987, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 84201/2021 por infrin-
gência ao Art. 261 do CTB; ERVIN ODORIZZI, portador(a) da CNH 
nº 00861682391, CPF nº 59735651904, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 84204/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CTB; JORGE EDSON MARCIANO, portador(a) da 
CNH nº 02703039414, CPF nº 78932831904, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 84219/2021 por infrin-
gência ao Art. 261 do CTB; MARIA HELENA GALABAROF TOTH, 
portador(a) da CNH nº 02139311606, CPF nº 58985212915, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84222/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; RICARDO TORRE TAVARES, 
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portador(a) da CNH nº 00355502897, CPF nº 32320477004, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84224/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; ISABEL DE ARAUJO, porta-
dor(a) da CNH nº 00889491510, CPF nº 67108040972, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 84225/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; MARIA CELIA PINTO FIGUEI-
RedO, portador(a) da CNh nº 02724002574, CPF nº 63721694953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
84229/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; PAULO ROBER-
tO dOS SANtOS, portador(a) da CNh nº 02864732605, CPF nº 
04940835901, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 84239/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; KA-
RINA RAFAELA KLUCK, portador(a) da CNH nº 04963769452, 
CPF nº 06157680911, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 84248/2021 por infringência ao Art. 261 do 
CtB; tItO BARBOSA dOS SANtOS, portador(a) da CNh nº 
04900112295, CPF nº 86618997100, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84250/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CTB; GILLIARD CANELA, portador(a) da CNH nº 
05844500502, CPF nº 09170001960, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 84270/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CTB; MAYCKON DOS SANTOS, portador(a) da CNH 
nº 02651682572, CPF nº 04546247940, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 84272/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CtB; CLeBeR hAMILtON PeReIRA, portador(a) 
da CNH nº 01248520688, CPF nº 03514562954, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 84278/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB; JAMES LUIZ FORMENTO, por-
tador(a) da CNH nº 00973020606, CPF nº 94760578900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 84281/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; DAIANA SALVADOR, porta-
dor(a) da CNH nº 04283314116, CPF nº 00960808922, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 84282/2021 
por infringência ao Art. 261 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 23/08/2021, APRESENTAR DEFESA 
ESCRITA no órgão de registro de habilitação, situado na Rua Sete 
de Setembro, 600, CeNtRO - ItAjAI/SC - CeP: 88301201. Para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Itajai, 19 de julho 
de 2021. MARCIO LUIZ COLATTO, Autoridade de Trânsito da CI-
RETRAN ITAJAÍ.

Cod. Mat.: 752887

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO DE 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR MARCIO LUIZ COLATTO, 
Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de ITAJAÍ, 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 que, após esgotados os meios 
previstos para notificar o condutor penalizado, resolve I – SUSPEN-
DER O DIREITO DE DIRIGIR de: PABLO MARTINS DE MARTINS, 
portador(a) da CNH nº 01775507813, CPF nº 03548826946, pelo 
prazo de 2 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em decor-
rência do processo administrativo 0129/2019, SGPE 00068721/2019; 
FABIANO   SANtOS   de   OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 
06019151217, CPF nº 09627364908, pelo prazo de 4 MESES, por 
infringência ao Art. 261 do CTB, em decorrência do processo admi-
nistrativo 0130/2019, SGPE 00069270/2019; JOSIEL   FERNANDES   
dOS   SANtOS   MAttOS, portador(a) da CNh nº 05835541850, 
CPF nº   09469170946, pelo prazo de 2 MESES, por infringência 
ao Art. 261 do CTB, em decorrência do processo administrativo 
131/2019, SGPE 00069421/2019; JOSIEL   FERNANDES   DOS   
SANtOS   MAttOS, portador(a) da CNh nº 05835541850, CPF 
nº  09469170946, pelo prazo de 5 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTB, em decorrência do processo administrativo 132/2019, 
SGPE 00069590/2019; EDUARDO LINESIO REIS, portador(a) da 
CNH nº 01680289380, CPF nº  03187913903, pelo prazo de 3 
MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em decorrência do 
processo administrativo 133/2019, SGPE 00074149/2019; WAL-
DIR  MIGUEL  FERREIRA, portador(a) da CNH nº 03625826760, 
CPF nº  85317470820, pelo prazo de 12 MESES, por infringência 
ao Art. 261 do CTB, em decorrência do processo administrativo 
136/2019, SGPE 00074886/2019; ANTONIO  VALDECI  BEN-
tO  MedeIROS, portador(a) da CNh nº 03339983539, CPF nº  
78894018920, pelo prazo de 12 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTB, em decorrência do processo administrativo 140/2019, 
SGPE 00075968/2019; RUBEN  DA  SILVA  RIBEIRO, portador(a) 
da CNH nº 00809083212, CPF nº  42840171015, pelo prazo de 12 
MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em decorrência do 
processo administrativo 144/2019, SGPE 00078272/2019; VALDECI  
dA  SILVA  ROSA, portador(a) da CNh nº 04694957920, CPF nº  
44922345949, pelo prazo de 12 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTB, em decorrência do processo administrativo 145/2019, 
SGPE 00078462/2019; ORLANDO  OSNI  KRAEMER, portador(a) 
da CNH nº 02173785000, CPF nº  29326311953, pelo prazo de 
12 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em decorrência 
do processo administrativo 146/2019, SGPE 00079133/2019; RO-

DRIGO  DUMCKE, portador(a) da CNH nº 00575418167, CPF nº  
63564270000, pelo prazo de 12 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTB, em decorrência do processo administrativo 147/2019, 
SGPE 00079351/2019; RODRIGO  DUMCKE, portador(a) da CNH 
nº 00575418167, CPF nº  63564270000, pelo prazo de 12 MESES, 
por infringência ao Art. 261 do CTB, em decorrência do processo 
administrativo 147/2019, SGPE 00079351/2019. Bem como, nos 
termos do art. 268, II do Código de Trânsito Brasileiro, submetê
-los(as) frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30hs, 
na forma presencial ou a distância, a ser realizado em instituição 
credenciada pelo DETRAN/SC e a exame teórico de reciclagem, 
a ser realizado presencialmente nas dependências de qualquer 
Circunscrição Regional de Trânsito do Estado de Santa Catarina 
mediante agendamento prévio. E, constando nos autos dos res-
pectivos processos que os(as) condutores(as) penalizados(as) se 
encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital, 
NOTIFICADOS para, até o dia 20/08/2021, interpor recurso a JARI 
ou entregar a Carteira Nacional de Habilitação, sendo que, caso 
o condutor penalizado não exerça o seu direito de defesa, após o 
dia 05/09/2021 será realizado o bloqueio da CNH e a respectiva 
anotação da data de início do cumprimento da penalidade imposta. 
Para ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publi-
cado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Itajaí, 19 de 
julho de 2021. MARCIO LUIZ COLATTO, Autoridade de Trânsito 
da CIRETRAN ITAJAÍ

Cod. Mat.: 752911

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO DE 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR MARCELO SAMPAIO 
NOGUEIRA, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CONCÓRDIA, 
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 que, após 
esgotados os meios previstos para notificar o condutor penalizado, 
resolve I – SUSPENDER O DIREITO DE DIRIGIR de: DARLAN 
WUNDER DA SILVA, portador(a) da CNH nº 04411633443, CPF nº 
07175232926, pelo prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 261 
do CTB, em decorrência do processo administrativo 20352/2020. Bem 
como, nos termos do art. 268, II do Código de Trânsito Brasileiro, 
submetê-los(as) frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30hs, na forma presencial ou a distância, a ser realizado em 
instituição credenciada pelo DETRAN/SC e a exame teórico de 
reciclagem, a ser realizado presencialmente nas dependências de 
qualquer Circunscrição Regional de Trânsito do Estado de Santa 
Catarina mediante agendamento prévio. E, constando nos autos dos 
respectivos processos que os(as) condutores(as) penalizados(as) 
se encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente 
Edital, NOTIFICADOS para, até o dia 23/08/2021, interpor recurso 
a JARI ou entregar a Carteira Nacional de Habilitação, sendo que, 
caso o condutor penalizado não exerça o seu direito de defesa, após 
o dia 06/09/2021 será realizado o bloqueio da CNH e a respectiva 
anotação da data de início do cumprimento da penalidade imposta. 
Para ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Concordia, 19 de 
julho de 2021. MARCELO SAMPAIO NOGUEIRA, Autoridade de 
Trânsito da CIRETRAN CONCÓRDIA

Cod. Mat.: 752964

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR MARCELO SAMPAIO 
NOGUEIRA, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CONCÓRDIA, 
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: VANDERLEI 
ROBeRtO LARA, portador(a) da CNh nº 03126121962, CPF nº 
94992410944, que tramita neste órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo 40468/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; OSMAR 
NeLSON dIeRSMANN, portador(a) da CNh nº 03156323055, CPF 
nº 09836586920, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 41872/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
STEFANIA EDUARDA ZIMMERMANN JERSAK, portador(a) da CNH 
nº 05950330332, CPF nº 09343918909, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 41878/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CtB; VALdIR LuIZ PARIZOttO, portador(a) da 
CNH nº 03060348785, CPF nº 48657867915, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 41881/2021 por in-
fringência ao Art. 261 do CTB; EDIANE SALETE PIVA DE MAT-
tOS, portador(a) da CNh nº 02016773747, CPF nº 03723966900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
41883/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; GUILHERME 
BORtOLO MOReS, portador(a) da CNh nº 05606725020, CPF 
nº 09086608981, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 41900/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
DIEGO SEVERO DA SILVA MICHELON, portador(a) da CNH nº 
03031634553, CPF nº 00882681958, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 44303/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; MARIA de FAtIMA ZAMBONI, portador(a) da CNh 
nº 00707258906, CPF nº 78672287991, que tramita neste órgão 

de trânsito o processo administrativo 44304/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CtB; LuIZA BONI NAIBO, portador(a) da CNh nº 
03350858507, CPF nº 67448593900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 44305/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; eLtON jOhN MASIeRO, portador(a) da CNh nº 
05494880990, CPF nº 08193727908, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 44314/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; ReNAtO IZAMAR LAZZARIN, portador(a) da CNh 
nº 03690781424, CPF nº 06145252928, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 44332/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CtB; eLtON jOhN MASIeRO, portador(a) da CNh 
nº 05494880990, CPF nº 08193727908, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 44335/2021 por infringência ao Art. 
261, I do CtB; FABIANO ANdRe COLOMBO, portador(a) da CNh 
nº 03224838284, CPF nº 94993785968, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 44545/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CtB; RAFAeL BARRetO, portador(a) da CNh nº 
03918965545, CPF nº 04821447932, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 49894/2021 por infringência ao 
Art. 261 do CtB; FeLLIPPe FeRNANdeS BONeLLI, portador(a) 
da CNH nº 04029678298, CPF nº 05958625942, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 51480/2021 por 
infringência ao Art. 261, I do CTB; FERNANDO MARCOS KER-
BeR, portador(a) da CNh nº 05246211228, CPF nº 08108296900, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
62634/2021 por infringência ao Art. 261, I do CTB; GILDO DOS 
ANJOS GREGORIO, portador(a) da CNH nº 03243576536, CPF 
nº 01599634945, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 62648/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB; 
CARMEN ANGELA TITAO, portador(a) da CNH nº 03898516555, 
CPF nº 59455560925, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 62661/2021 por infringência ao Art. 261, I do 
CtB; tALISSON ReZeNde de MORAIS, portador(a) da CNh 
nº 04398985749, CPF nº 07386011954, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 62705/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CtB; VILdeS PeLLIZZARO, portador(a) da CNh 
nº 03562954433, CPF nº 00746697961, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 62776/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CTB; ROSEANE LANGER, portador(a) da CNH nº 
06615860407, CPF nº 05653429910, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 63229/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CtB; deBORA SALLeS dOS SANtOS, portador(a) da 
CNH nº 04747658300, CPF nº 03921358922, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 63238/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CtB; ALCIdeS dALBeRtI, portador(a) da CNh nº 
02751917100, CPF nº 50933698968, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 63246/2021 por infringência ao Art. 
261, I do CTB; JUNIOR RODRIGO KOSHINSKI, portador(a) da CNH 
nº 03067445013, CPF nº 04146669928, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 63260/2021 por infringência ao Art. 
261, I do CtB; RAFAeL dALBeRtO dALLA LANA, portador(a) da 
CNH nº 05644467649, CPF nº 02618147022, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 63276/2021 por infringência 
ao Art. 261 do CTB; PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, portador(a) da 
CNH nº 03141141908, CPF nº 13702832882, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 63283/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CTB; CLEITON RODRIGUES, portador(a) da CNH 
nº 04443313985, CPF nº 07448175955, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 63293/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CtB; jACSON LOReNZettI, portador(a) da CNh 
nº 02186352773, CPF nº 00620282940, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 63294/2021 por infringência 
ao Art. 261, I do CtB; PAuLO ANAStACIO, portador(a) da CNh nº 
03121969544, CPF nº 59456400930, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 63295/2021 por infringência ao 
Art. 261, I do CTB; LUCAS AGUILAR SETTE, portador(a) da CNH 
nº 03468592369, CPF nº 81587210010, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 63298/2021 por infringência 
ao Art. 261, I 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 23/08/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Rua Adolfo Schiavini, 
121, SALETE - CONCORDIA/SC - CEP: 89700319. Para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Concordia, 19 de julho de 
2021. MARCELO SAMPAIO NOGUEIRA, Autoridade de Trânsito 
da CIRetRAN CONCÓRdIA.

Cod. Mat.: 752965

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR MARCELO SAMPAIO 
NOGUEIRA, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de CONCÓR-
DIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos arti-
gos 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: 
CLAudIA FOCheSAttO, portador(a) da CNh nº 05278526090, 
CPF nº 03713223165, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 30548/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
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CtB; RAFAeL MOACIR FONCeCA, portador(a) da CNh nº 
03876810443, CPF nº 05309996923, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 30559/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; RAFAeL MOACIR FONCeCA, portador(a) da 
CNH nº 03876810443, CPF nº 05309996923, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 30560/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; ANTONIO CARLOS PAVIANI, por-
tador(a) da CNH nº 01308308975, CPF nº 97640115949, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 30825/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; RAFAEL MOACIR FONCE-
CA, portador(a) da CNh nº 03876810443, CPF nº 05309996923, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
30846/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUCAS DEO-
CLeCIO dARtORA, portador(a) da CNh nº 04013068650, CPF 
nº 06394174939, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 30875/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
DANIEL ARI STIEGEMEIER, portador(a) da CNH nº 02297094227, 
CPF nº 03305446919, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 30887/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; dIRCeu ZOttI, portador(a) da CNh nº 02149211391, CPF 
nº 08462623987, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 31010/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
eLIeL MARCOS LANCANA, portador(a) da CNh nº 04714225766, 
CPF nº 06546496933, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 44280/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; LuIZ eduARdO de OLIVeIRA, portador(a) da CNh nº 
02673600180, CPF nº 00896619907, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 44287/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; AdeMIR ILARIO BARP, portador(a) da CNh 
nº 03885438844, CPF nº 42542510920, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 44289/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CTB; TIAGO SPRICIGO, portador(a) da CNH nº 
02190680594, CPF nº 03513650957, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 44293/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; MARLI FIOReNtIN MeZACASA, portador(a) 
da CNH nº 03120135558, CPF nº 43031765915, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 44300/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; EDUARDO SCHIO, portador(a) 
da CNH nº 06471664415, CPF nº 10053024990, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 49205/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; ELOIR DALPRA, portador(a) 
da CNH nº 02625702839, CPF nº 75365790987, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 49819/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; DARLAN LAMONATTO, porta-
dor(a) da CNH nº 02514394140, CPF nº 04876722919, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 49873/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; NEI DORNELES CORVALAN, 
portador(a) da CNH nº 03253393301, CPF nº 00198363095, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 51099/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; SIDINIR DE FREITAS, 
portador(a) da CNH nº 00945684143, CPF nº 02004874937, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 51111/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ANTONIO LUIS DUTRA, 
portador(a) da CNH nº 02386764595, CPF nº 32496893000, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 51112/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; MARCO ANTONIO SILVES-
tRI, portador(a) da CNh nº 04042901166, CPF nº 55157769920, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
51121/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; GUILHERME 
PAVAO dALCIN, portador(a) da CNh nº 04006894418, CPF nº 
06226638958, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 51122/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
WILSON DAGMAR MINATI, portador(a) da CNH nº 01204276173, 
CPF nº 82421552915, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 51127/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; ALeX jOSe teReZIO, portador(a) da CNh nº 04998440197, 
CPF nº 06728365990, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 51137/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; DIEGO AUGUSTO SIQUEIRA, portador(a) da CNH nº 
04717120660, CPF nº 07453006937, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 51139/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; edSON de SOuZA, portador(a) da CNh nº 
05355993203, CPF nº 03775026932, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 51141/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; MONICA SIMAO, portador(a) da CNh nº 
05518763081, CPF nº 07972170967, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 51143/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; MIGUEL ANGELO CATTANI, portador(a) da 
CNH nº 05225861663, CPF nº 08604482903, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 51144/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; IDACIR MENIN, portador(a) da CNH 
nº 01385360666, CPF nº 34796614915, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 51145/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CTB; GILBERTO PAULO CORREIA, portador(a) 
da CNH nº 05867023705, CPF nº 95025014972, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 51150/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; ANTENOR CIMA, portador(a) 
da CNH nº 03752482030, CPF nº 59406640910, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 51156/2021 por 

infringência ao Art. 261, II do CTB; MARCOS ANDRE DALLAGNOL, 
portador(a) da CNH nº 05876399053, CPF nº 09818576985, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 51162/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; LORENO GAVAZZONI, 
portador(a) da CNH nº 03341089727, CPF nº 49233360997, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 51163/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; DIOGENES FORNARI, 
portador(a) da CNH nº 05323313987, CPF nº 08243250956, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 51166/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; GIOVANNI ANGELO COL-
deBeLLA, portador(a) da CNh nº 06647590972, CPF nº 10692812989, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
51173/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; LORIVAL KOS-
CHENSKI, portador(a) da CNH nº 03136473782, CPF nº 02220842940, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
51178/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; CLEIMAR KIT-
teL, portador(a) da CNh nº 04982886127, CPF nº 06439746952, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
51180/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; MATEUS EDI-
VAN ZAMBONI, portador(a) da CNh nº 07191689239, CPF nº 
09359511994, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 51183/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
LeANdRO MARINhO de SOuZA, portador(a) da CNh nº 03626010899, 
CPF nº 94996210915, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 51187/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; GILNEI PEREIRA, portador(a) da CNH nº 03138288821, 
CPF nº 01210604035, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 51188/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; VALDIR BEGNINI, portador(a) da CNH nº 02206019265, 
CPF nº 19550049949, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 51189/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; CLAUDEMAR KITTEL, portador(a) da CNH nº 04960436039, 
CPF nº 08516762947, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 51204/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; ALAN HENRIQUE MORGENSTERN, portador(a) da CNH nº 
06301879136, CPF nº 01031073043, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 51205/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; edSON SOAReS, portador(a) da CNh nº 
05588423153, CPF nº 01832750043, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 51207/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; MAuRI CORtICO, portador(a) da CNh nº 
01740842639, CPF nº 40066258987, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 51208/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; SIDNEI VINICIOS MENEGAT, portador(a) da 
CNH nº 05518751788, CPF nº 07828189940, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 51212/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; LUCAS RITTER DOS SANTOS, 
portador(a) da CNH nº 06726740912, CPF nº 10598889981, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 51213/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; SAMUEL CRISTIANO LAUX, 
portador(a) da CNH nº 04214581856, CPF nº 06428729962, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 51215/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUCAS RISSI VON DENTZ, 
portador(a) da CNH nº 05841846602, CPF nº 08467035994, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 51216/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; GUILHERME FANTIN VOS-
NHAK, portador(a) da CNH nº 05478349609, CPF nº 09888329928, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
51218/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; CRISTIANO 
DE OLIVEIRA GALAO, portador(a) da CNH nº 05945017373, CPF 
nº 03137604036, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 51220/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
ARNILDO JUNG, portador(a) da CNH nº 04395743578, CPF nº 
80365825972, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 51226/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
CRIStIAN LuIZ CORReA dA SILVA, portador(a) da CNh nº 
05627895002, CPF nº 09451473920, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 51233/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; VINICIuS FAVARettO NICANOR, portador(a) 
da CNH nº 05784021449, CPF nº 09070385902, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 51245/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; IVONES OLDONI, portador(a) 
da CNH nº 02665018500, CPF nº 57545340949, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 51252/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; EVERTON LUIZ DA FONSECA, 
portador(a) da CNH nº 05520111520, CPF nº 09176069907, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 51319/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; BRUNA PRICILA PREZOT-
tO, portador(a) da CNh nº 05521134039, CPF nº 08773953903, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
51489/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; DONIZETE 
LuIZ teCChIO, portador(a) da CNh nº 06674568526, CPF nº 
10266727913, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 57439/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
AILSON HIKARU WATANABE DE LIMA, portador(a) da CNH nº 
04179821670, CPF nº 01006847189, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57441/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; jhON ChARLeS tOMBINI, portador(a) da 
CNH nº 06540406700, CPF nº 08255810951, que tramita neste 

órgão de trânsito o processo administrativo 57475/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; SILVIO JOAO DE SOUZA, portador(a) 
da CNH nº 01922509871, CPF nº 61305685920, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57717/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; LUIZ FERNANDO DA COSTA 
PICK, portador(a) da CNH nº 04078571363, CPF nº 01028725973, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57725/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; AIRTON VIEI-
RA, portador(a) da CNh nº 01411081737, CPF nº 59354666949, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57738/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; ALEXANDRE 
ROBeRtO ILhA, portador(a) da CNh nº 05940526229, CPF nº 
09902458963, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 57742/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
juVeNIL dA SILVA, portador(a) da CNh nº 04766425361, CPF nº 
06024422903, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 57756/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
ANGELO PEGORARO, portador(a) da CNH nº 01472866622, CPF 
nº 46019480968, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 57913/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
CLOVIS PASINAtO juNIOR, portador(a) da CNh nº 05638483322, 
CPF nº 09097239907, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 57914/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; FILIPe MIChAeL FIORdALISI, portador(a) da CNh nº 
03938023916, CPF nº 05406842951, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57922/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; MARCELO MAICON WAZLAWICK, portador(a) 
da CNH nº 06433946929, CPF nº 07283073914, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57924/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; MURILO PRIGOL, portador(a) 
da CNH nº 06624712708, CPF nº 09244457938, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 57925/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; MAURICIO ANTUNES DA SIL-
VA, portador(a) da CNh nº 05965252262, CPF nº 08326466956, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
57929/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; HELTON RA-
MOS PETRY, portador(a) da CNH nº 04793927419, CPF nº 
07810775910, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 57930/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
MARCOS ANTONIO GORDEICHUK, portador(a) da CNH nº 
01995005393, CPF nº 04171009901, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57933/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; CRIStIANe SCheReR, portador(a) da CNh 
nº 06849702739, CPF nº 05642958925, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 57937/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CTB; MURILO PRIGOL, portador(a) da CNH nº 
06624712708, CPF nº 09244457938, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57938/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; LuCIANO LAZZARIN, portador(a) da CNh nº 
03955389094, CPF nº 06019837939, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 57940/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CTB; GUILHERME LUIS MARIOTTI, portador(a) da 
CNH nº 06948640468, CPF nº 09048039967, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 57941/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; VALDAIR HILARIO REICHERT, 
portador(a) da CNH nº 04979519589, CPF nº 07952509918, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57949/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; LUCAS DE OLIVEIRA LUZ, 
portador(a) da CNH nº 06164725120, CPF nº 10680086951, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 57961/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; EGIDIO RUCKS, portador(a) 
da CNH nº 06765605820, CPF nº 44660995968, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 58524/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; GUILHERME FANTIN VOSNHAK, 
portador(a) da CNH nº 05478349609, CPF nº 09888329928, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 58546/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; JOAQUIM SEBASTIAO 
MARCON, portador(a) da CNh nº 00794654054, CPF nº 02074664915, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
59062/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; PABLO HEN-
RIQUE BALLER DA SILVA, portador(a) da CNH nº 06509526236, 
CPF nº 08981956910, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 59064/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; ITACIR ELEMAR GREBIN, portador(a) da CNH nº 04036287275, 
CPF nº 72977388915, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 59068/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; AIRtON VIeIRA, portador(a) da CNh nº 01411081737, CPF 
nº 59354666949, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 59086/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
jASIeL CARLOS ZARdINeLLO MONteIRO, portador(a) da CNh 
nº 05367524896, CPF nº 08109049931, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 59089/2021 por infringência 
ao Art. 261, II do CTB; TANIA REGINA KLEBER ROMANI, porta-
dor(a) da CNH nº 02969896557, CPF nº 02283341957, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 59102/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ADAVILSON ZENARO, 
portador(a) da CNH nº 04142554062, CPF nº 03192478993, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 59127/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; FLAVIO LUIS ALBIERO, 
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portador(a) da CNH nº 02786700617, CPF nº 65191870972, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 59131/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; IVANIR CECCHIN, porta-
dor(a) da CNH nº 04583567610, CPF nº 03206076900, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 59880/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; CLADIR SAVI, portador(a) 
da CNH nº 02912315984, CPF nº 19501170900, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 62684/2021 por 
infringência ao Art. 261, II do CTB; ROSELI SALETE DE REZEN-
de tRINdAde dOS SANtOS, portador(a) da CNh nº 02683122910, 
CPF nº 46509194953, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 62692/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; AIER PASQUALI, portador(a) da CNH nº 02899637425, CPF 
nº 29560519972, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 62712/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
ROBeRtO CARLOS dA SILVA, portador(a) da CNh nº 03284513477, 
CPF nº 05081266906, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 62718/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CtB; ARI dALBeRtI, portador(a) da CNh nº 01518073611, CPF 
nº 03029486940, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 62719/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
JAISON IZEQUIAS MEZECO, portador(a) da CNH nº 07142494166, 
CPF nº 00671439979, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 62746/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; MARCOS ANTONIO E F RODRIGUES DE FREITAS, porta-
dor(a) da CNH nº 03516317142, CPF nº 00534233996, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 62788/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; MARION LEMKE POLET-
tO, portador(a) da CNh nº 02967192530, CPF nº 59418796953, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
63220/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; CLEITON RO-
DRIGUES, portador(a) da CNH nº 04443313985, CPF nº 07448175955, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
63226/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; NELSI BLAN-
CK BONATTO, portador(a) da CNH nº 02326472430, CPF nº 
71269053949, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 63460/2021 por infringência ao Art. 261, II do CTB; 
MAuRO ALVeS RIBeIRO, portador(a) da CNh nº 01377178046, 
CPF nº 22006265920, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 63461/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; JORGE ZIR DIAS CARUBIM, portador(a) da CNH nº 
00953475344, CPF nº 39784401053, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 63464/2021 por infringência ao 
Art. 261, II do CtB; MARI BAChI ZIMMeRMANN, portador(a) da 
CNH nº 05840722709, CPF nº 65589653991, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 63469/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB; JULIE REGINATO, portador(a) da 
CNH nº 03001308133, CPF nº 04580515943, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 63478/2021 por infrin-
gência ao Art. 261, II do CTB. E, constando nos autos dos respec-
tivos processos que os (as) condutores (as) se encontram em lugar 
incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS 
para, até o dia 23/08/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Rua Adolfo Schiavini, 
121, SALETE - CONCORDIA/SC - CEP: 89700319. Para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Concordia, 19 de julho de 
2021. MARCELO SAMPAIO NOGUEIRA, Autoridade de Trânsito 
da CIRetRAN CONCÓRdIA.

Cod. Mat.: 752966

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OTAVIO CESAR LIMA, 
Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de SÃO JOAQUIM, 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: JEFERSON 
FeRNANdeS MACedO, portador(a) da CNh nº 05148989137, 
CPF nº 07297623946, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 1997/2021 por infringência ao Art. 261, II do 
CTB; LEONARDO DO AMARAL GUERRA, portador(a) da CNH 
nº 04476741109, CPF nº 07926505900, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 1999/2021 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 29/03/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Av. Assis Martorano, 
S/N, MARTORANO - SAO JOAQUIM/SC - CEP: 88600000. Para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Sao Joaquim, 19 
de julho de 2021. OTAVIO CESAR LIMA, Autoridade de Trânsito 
da CIRETRAN SÃO JOAQUIM.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OTAVIO CESAR LIMA, 
Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de SÃO JOAQUIM, 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: AUGUSTO CESAR 

SEROTNIK DA SILVA, portador(a) da CNH nº 05502308588, CPF 
nº 07837792912, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 77429/2021 por infringência ao Art. 261 do CTB. E, 
constando nos autos dos respectivos processos que os (as) con-
dutores (as) se encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, 
pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até o dia 09/08/2021, 
APRESENTAR DEFESA ESCRITA no órgão de registro de habili-
tação, situado na Av. Assis Martorano, S/N, MARTORANO - SAO 
JOAQUIM/SC - CEP: 88600000. Para ciência do infrator, é expedido 
o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de 
Santa Catarina. Sao Joaquim, 19 de julho de 2021. OTAVIO CE-
SAR LIMA, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN SÃO JOAQUIM.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OTAVIO CESAR LIMA, 
Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de SÃO JOAQUIM, 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: WALDIR ZANETTE, 
portador(a) da CNH nº 03211374797, CPF nº 06730922915, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 83853/2021 
por infringência ao Art. 261 do CTB; JEAN CARLOS BORGES, 
portador(a) da CNH nº 01535239113, CPF nº 03858023906, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 83895/2021 
por infringência ao Art. 261 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 23/08/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Av. Assis Martorano, 
S/N, MARTORANO - SAO JOAQUIM/SC - CEP: 88600000. Para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Sao Joaquim, 19 
de julho de 2021. OTAVIO CESAR LIMA, Autoridade de Trânsito 
da CIRETRAN SÃO JOAQUIM.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OTAVIO CESAR LIMA, 
Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de SÃO JOAQUIM, 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: CRISTIAN GIOVANI LIMA, 
portador(a) da CNH nº 05469997728, CPF nº 08486223911, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 1998/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; RODRIGO ALVES DA COSTA, 
portador(a) da CNH nº 03698127205, CPF nº 01585683973, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 2001/2021 
por infringência ao Art. 261, II do CTB; ADEMIR PALHANO, porta-
dor(a) da CNH nº 03093267239, CPF nº 02672319979, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 2009/2021 por 
infringência ao Art. 261 do CTB. E, constando nos autos dos respec-
tivos processos que os (as) condutores (as) se encontram em lugar 
incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS 
para, até o dia 08/03/2021, APRESENTAR DEFESA ESCRITA no 
órgão de registro de habilitação, situado na Av. Assis Martorano, 
S/N, MARTORANO - SAO JOAQUIM/SC - CEP: 88600000. Para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Sao Joaquim, 19 
de julho de 2021. OTAVIO CESAR LIMA, Autoridade de Trânsito 
da CIRETRAN SÃO JOAQUIM.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OTAVIO CESAR LIMA, 
Autoridade de Trânsito da CIRETRAN de SÃO JOAQUIM, 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: ANTONIO 
jeFeRSON COStA, portador(a) da CNh nº 01348617130, CPF 
nº 00824055900, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 2002/2021 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 22/03/2021, 
APRESENTAR DEFESA ESCRITA no órgão de registro de habili-
tação, situado na Av. Assis Martorano, S/N, MARTORANO - SAO 
JOAQUIM/SC - CEP: 88600000. Para ciência do infrator, é expedido 
o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de 
Santa Catarina. Sao Joaquim, 19 de julho de 2021. OTAVIO CE-
SAR LIMA, Autoridade de Trânsito da CIRETRAN SÃO JOAQUIM.

Cod. Mat.: 752995

eDitaL De nOtiFiCaçÃO DO aRQUiVaMentO DOS PROCeS-
SOS De SUSPenSÃO DO DiReitO De DiRigiR - antOniO 
LUCaS FeRReiRa PintO, autoridade de trânsito responsável 
pela 11ª DRP, com fundamento na Resolução 723/2018 do CON-
TRAN, na Lei 14.071/2020 e Parecer 365/2021 do Cetran, faz 
saber que, serão arquivados os processos dos condutores a seguir 
descritos por tratar-se de medida mais benéfica de acordo com as 
novas regras do CtB: LUiZ FaBianO eUZÉBiO PintO, portador 
(a) da CNH nº 01842515981/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 01/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
DiRCeU LUiZ PaRiZOttO, portador (a) da CNh nº 02760438210/

SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 02/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; CLaUDia SeLina SeMMeR, 
portador (a) da CNH nº 01628634220/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 03/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; CaSSiO JOeL MOtt, portador (a) da CNh nº 00763256140/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 04/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; MaRCOS antOniO FaVeRO, 
portador (a) da CNH nº 05040248235/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 05/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; CLaUDinei FeRnanDeS MaCHaDO, portador (a) da CNh 
nº 002078801666/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 06/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; ROBeRta 
RiCHteR ZaneLLa BiSSani, portador (a) da CNh nº 01901618421/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 08/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; KaRLa giOVana CaRnieL 
SCHeUeR, portador (a) da CNH nº 03317555762/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 11/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; LUCiMaR De SOUZa, portador (a) da CNh nº 
01628634220/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
03/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; MeLita KReMeR, 
portador (a) da CNH nº 02490613007/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 13/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; aUgUStO HenRiQUe aRBUgeRi, portador (a) da CNh 
nº 04068369026/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 15/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; ieDa MaURa 
PeReiMa De OLiVeiRa PintO, portador (a) da CNh nº 03217704820/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 17/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; eVanDRO SCHMaUtZ, porta-
dor (a) da CNH nº 01842422702/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 19/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
SOLiMaR aLVeS RiBeiRO, portador (a) da CNh nº 03203755739/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 23/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; MaRCeLO MenDeS, portador 
(a) da CNH nº 01613344598/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 25/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
ROZiMaR De OLiVeiRa, portador (a) da CNh nº 01785177487/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 27/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; aDeLVinO Da SiLVa, portador 
(a) da CNH nº 03423137306/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 28/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
CLaUMiR BORgeS Da SiLVa, portador (a) da CNh nº 04048103184/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 29/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; JeRRY FRanCiSCO anCiLie-
RO, portador (a) da CNH nº 02400029358/SC, que será arquivado 
por este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão 
do direito de dirigir - PAP 30/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; eDiSOn RiSSi, portador (a) da CNh nº 01317022141/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 31/2020 por in-
fringência ao art. 261 I do CTB; iVana De FatiMa SiLVa Ma-
CHaDO, portador (a) da CNH nº 01647909090/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 32/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; JULiSMaR PeRUZZOLO, portador (a) da CNh 
nº 01992520628/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 34/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; FaBRiCiO Da 
SiLVa COeLHO, portador (a) da CNH nº 01470425669/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir - PAP 36/2020 por infringên-
cia ao art. 261 I do CtB; RaFaeL ManFRO, portador (a) da CNh 
nº 03003516744/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 37/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; CLOViS aDRia-
nO gRaneMann DRiSSen, portador (a) da CNh nº 01956089638/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 38/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; eVeRtOn QUaDROS FieBig, 
portador (a) da CNH nº 01954183454/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 39/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; iVan CaRLOS BeneDetti, portador (a) da CNh nº 
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01433816170/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
44/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; LinDaMiR DO 
CaRMO SeCCHi gaDLeR, portador (a) da CNh nº 01681329077/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 52/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; MaRia Da SiLVa ROCHa, por-
tador (a) da CNH nº 02224309812/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 55/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
SOnia RaQUeL COLOVan, portador (a) da CNh nº 02850521975/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 56/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; CeSaR antOniO BUCCO, 
portador (a) da CNH nº 03350591477/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 59/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; SeRgiO LUiZ De SORDi, portador (a) da CNh nº 02549321855/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 61/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; LUiZ CaRLOS MOReiRa an-
gHieViSCHi, portador (a) da CNH nº 01470458591/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 63/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; iVaniR FatiMa tRinDaDe DaViD, portador 
(a) da CNH nº 06063644339/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 64/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
SeRgiO LUiZ aRenHaRt, portador (a) da CNh nº 03236675100/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 65/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; iVOnete aMeLia nOeL, por-
tador (a) da CNH nº 01638724184/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 66/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
MOaCiR RODRigUeS, portador (a) da CNh nº 02062818141/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 68/2020 por in-
fringência ao art. 261 I do CTB; Leni SCHeReR KeLLeR, porta-
dor (a) da CNH nº 02543401201/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 69/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
MatiaS SCHLinDWein, portador (a) da CNh nº 02549271635/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 72/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; ODiLCe JOSeFina MaLVeSSi, 
portador (a) da CNH nº 02603442507/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 73/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; antOniO HORaCiO Pain SantOS, portador (a) da CNh 
nº 03370414598/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 75/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; DiRLene 
MaRia gaSPaRetttO PaRiSOtO, portador (a) da CNh nº 
02448760445/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
76/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; ROSangeLa LeaL 
De MaRCO, portador (a) da CNH nº 01312653797/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 77/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; DaRCi BaROn, portador (a) da CNh nº 
01708739531/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
78/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; aDeMiR HenRi 
geMeLi, portador (a) da CNH nº 02773471625/SC, que será ar-
quivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 80/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; ROnaLDO CeROn, portador (a) da CNh nº 
02341975454/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
81/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; aDeMiR DiaS De 
MORaeS, portador (a) da CNH nº 02722614785/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 82/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; aDeMiR DiaS De MORaeS, portador (a) da 
CNH nº 02722614785/SC, que será arquivado por este órgão de 
trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de di-
rigir - PAP 82/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; aDeMaR 
ZaMBiaZZi, portador (a) da CNH nº 0283285081/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 83/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; LeOCiR LUiZ MaCCagnan, portador (a) da 
CNH nº 02218499503/SC, que será arquivado por este órgão de 
trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de di-
rigir - PAP 84/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; itaCiR 
COLaCO, portador (a) da CNH nº 01825364735/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 85/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; ROgeRiO MiCHeLLetO, portador (a) da CNh 

nº 01866566926/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 86/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; RenatO ROS-
SettO De MORaeS, portador (a) da CNh nº 02890448503/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 88/2020 por in-
fringência ao art. 261 I do CTB; eUnaRa MaRia BROLLO, por-
tador (a) da CNH nº 01132705707/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 89/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
iRMgaRt FRiSKe, portador (a) da CNh nº 013850033073/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 93/2020 por in-
fringência ao art. 261 I do CTB; CanDiDa OLga tROMBetta, 
portador (a) da CNH nº 02480555609/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 95/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; neOCiR SQUeRZZatO, portador (a) da CNh nº 01737921220/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 96/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; LUCaS gOnçaLVeS UtRaPP, 
portador (a) da CNH nº 03397244192/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 97/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; JOSe gUeRinO ROSaLen, portador (a) da CNh nº 
01484950454/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
99/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; RODRigO gaSPaR 
PintO, portador (a) da CNH nº 01115186640/SC, que será arqui-
vado por este órgão de trânsito o processo administrativo de sus-
pensão do direito de dirigir - PAP 101/2020 por infringência ao art. 
261 I do CtB; niLSOn FeRnanDO DORL, portador (a) da CNh 
nº 03047781275/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 102/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; eLiSaBetH 
SegaLin, portador (a) da CNH nº 02092986090/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 103/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; neiROn LUiZ De CaRVaLHO, portador (a) da 
CNH nº 03031719522/SC, que será arquivado por este órgão de 
trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de di-
rigir - PAP 104/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; eVaLDO 
WeBeR, portador (a) da CNH nº 03139980000/SC, que será ar-
quivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 108/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; CRiStOVÃO De SOUZa JUniOR, portador (a) 
da CNH nº 01353799700/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir - PAP 109/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; WaL-
teR WenDHaUSeR ROtHBaRtH, portador (a) da CNh nº 
01305283047/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
110/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; LUiZ BeRnaRDi-
ni, portador (a) da CNH nº 02734754660/SC, que será arquivado 
por este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão 
do direito de dirigir - PAP 111/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; LUCiMaR DaL MeDiCO, portador (a) da CNh nº 03070264344/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 113/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; aLOiSia eLiSaBeta BOFF, 
portador (a) da CNH nº 02593801221/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 114/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; OReSteS ZagOneL, portador (a) da CNh nº 02299994353/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 117/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; antOniO BiRnFeLD, por-
tador (a) da CNH nº 02642918264/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 118/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
DeLCiO SiLVeStRe gUeRReiRO, portador (a) da CNh nº 
01214111902/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
119/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; OLiViO gOMeS, 
portador (a) da CNH nº 06079325426/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 121/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; RenatO ManOeL anDRiani, portador (a) da CNh nº 
03176656882/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
123/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; eMiLiO aLBaniL 
RODRigUeS, portador (a) da CNH nº 01187191547/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 124/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; JaniCe De BaRROS MeLLO, portador (a) da 
CNH nº 05025464105/SC, que será arquivado por este órgão de 
trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de di-
rigir - PAP 125/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; MaRCOS 
antOniO PegORaRO, portador (a) da CNh nº 06201992249/

SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 126/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; JOniCeL JUniOR MORaiS, 
portador (a) da CNH nº 050007117525/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 128/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; eDUaRDO HinZ, portador (a) da CNh nº 04973661206/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 131/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; gUStaVO CaRLOS ROMan, 
portador (a) da CNH nº 04384686493/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 132/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; SeRgiO LUiZ CeVeY BaRBieRi, portador (a) da CNh nº 
04595539500/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
133/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; RaFaeL VieiRa 
Da SiLVa, portador (a) da CNH nº 04294584955/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 134/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; iLLan geORge BaLeStRin, portador (a) da 
CNH nº 04152890258/SC, que será arquivado por este órgão de 
trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de di-
rigir - PAP 135/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; LUan 
De BORBa ROSSa, portador (a) da CNh nº 04643550500/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 139/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; ROgeR LaeRCiO MaRCianO, 
portador (a) da CNH nº 0431507163/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 141/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; giOVani De SiLVeiRa, portador (a) da CNh nº 04135800921/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 144/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; aLiSOn KOZLinSKi, por-
tador (a) da CNH nº 04201764404/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 145/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
neLSOn iRineU SiMianCO, portador (a) da CNh nº 01616447627/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 148/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; VaLDeCiR FRança, por-
tador (a) da CNH nº 03974771908/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 149/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
MaRiana WeiSS SiMi Sete, portador (a) da CNh nº 04088082167/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 151/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; LaiS RODRigUeS CanDeia 
CaMPagnOLO, portador (a) da CNH nº 04106350851/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir – PAP 157/2020 por infrin-
gência ao art. 261 I do CTB; LeUCiMaR SLaVieRO, portador (a) 
da CNH nº 004487766030/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir - PAP 159/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; MaR-
COS aDÃO ReCaLCatti, portador (a) da CNh nº 03591028302/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 162/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; CaMiLa Santini QUiBen, 
portador (a) da CNH nº 03488491421/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 163/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; KeLLY MaRina De CaMPOS, portador (a) da CNh nº 
03486327967/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
164/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; anDRea PeRin, 
portador (a) da CNH nº 03163137008/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 165/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; JUCiani PeDROSO De OLiVeiRa, portador (a) da CNh nº 
05734815407/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
166/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; DaYana ROMei-
RO MOta, portador (a) da CNH nº 04163394275/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 169/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; MaRCia Regina DOS SantOS, portador (a) 
da CNH nº 05627041559/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir - PAP 170/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; CLaU-
DiO De SOUZa RiBeiRO, portador (a) da CNh nº 031072444407/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 171/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; aDRianO PeLentiR, por-
tador (a) da CNH nº 01648954080/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 172/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
MaRCOS FeLtRin, portador (a) da CNh nº 00987752728/SC, 
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que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 175/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; SiLVana MaRia DORini, por-
tador (a) da CNH nº 05463366731/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 177/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
CLaUDiO FeRReiRa, portador (a) da CNh nº 02955912560/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 179/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; RUBenS RigOni, portador (a) 
da CNH nº 02175962165/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir - PAP 187/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; eDU-
aRDO BORDin, portador (a) da CNH nº 01060672056/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir - PAP 192/2020 por infrin-
gência ao art. 261 I do CTB; anDRe LUiZ De MatOS, portador 
(a) da CNH nº 00911515191/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir - PAP 193/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; SOFia 
RegenSBURgeR portador (a) da CNH nº 01291719201/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir - PAP 194/2020 por infrin-
gência ao art. 261 I do CTB; JOSiane RiBeiRO BaggiO, porta-
dor (a) da CNH nº 01992340934/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 198/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
SaManta RODRigUeZ tORRiCO, portador (a) da CNh nº 
03516318051/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
199/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; VaLeRia RiBeiRO 
RODRigUeS, portador (a) da CNH nº 03855727846/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 202/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; aDgaR ZeFeRinO BittenCOUt, portador 
(a) da CNH nº 00924322307/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 205/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
eRiKa DiaS CUnHa tHOMaS, portador (a) da CNh nº 04868526709/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 207/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; PaULO DeLFinO PintO, 
portador (a) da CNH nº 03070270734/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 208/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; MaRiSa De FatiMa SaRettO De OLiVeiRa, portador (a) 
da CNH nº 05015037282/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir - PAP 211/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; VaL-
DeMiR DeMetRiO Da SiLVa, portador (a) da CNh nº 01562649994/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 212/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; eDeR iSaC CHaVeS, por-
tador (a) da CNH nº 042496916336/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 213/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; Kenia MaRa LaMP LORenZatO, portador (a) da CNh nº 
04281603414/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
214/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; DOUgLaS Ca-
CianO SiLVa De LiMa, portador (a) da CNh nº 02099446786/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 215/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; iVana OLeSKOViCK POR-
teLa gOnçaLVeS, portador (a) da CNh nº 01820062329/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 216/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; eVaLDO nUneS De anDRaDe, 
portador (a) da CNH nº 02151617993/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 217/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; OZieL eManUeL De Sant ana, portador (a) da CNh nº 
00978915401/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
218/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; MiCHeLe CRiS-
tine tHiBeS, portador (a) da CNH nº 02893855998/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 219/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; aDaiR JOSe FLaMia, portador (a) da CNh nº 
02584391066/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
220/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; MaRiZete LUCia 
MORettO, portador (a) da CNH nº 04538132322/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 221/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; SUZana RODRigUeS, portador (a) da CNh 
nº 01371981068/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 222/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; HiLDa DOS 

SantOS StUDene, portador (a) da CNh nº 01634908300/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 223/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; VanDeRLei aBatti, portador 
(a) da CNH nº 01331217004/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 224/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
eLiSangeLa FiDeLiS, portador (a) da CNh nº 02500844811/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 225/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; VaLDiR Da SiLVa, portador (a) 
da CNH nº 01609847659/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir - PAP 226/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; VaL-
DeCiR LUiZ RiBeiRO De FReitaS, portador (a) da CNh nº 
03258451420/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
228/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; ROBSOn gUeR-
ReiRO tROSt, portador (a) da CNH nº 03001261578/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir - PAP 229/2020 por infrin-
gência ao art. 261 I do CTB; JORaCi RODRigUeS, portador (a) 
da CNH nº 01191248223/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir - PAP 230/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; Da-
niane teSSaRi PegORaRO, portador (a) da CNh nº 03034172148/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 231/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; itaMaR OLiVeR eRteL, 
portador (a) da CNH nº 03053009879/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 232/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; SaRa Da ROSa, portador (a) da CNh nº 04267828729/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 233/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; CRiStina VaCCaRi, portador 
(a) da CNH nº 00759959949/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 234/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
MOnia Kitiane tOniaL, portador (a) da CNh nº 02903739949/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 235/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; LeanDRa PaSa, portador 
(a) da CNH nº 02409590159/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 263/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
MaRiLei Regina aBatti PenegaLLi, portador (a) da CNh nº 
01428537761/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
237/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; MaRCia gieRO, 
portador (a) da CNH nº 02517890968/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 240/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; JULianO SOUZa, portador (a) da CNh nº 01464504540/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 241/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; itaCiR SeiMetZ, portador 
(a) da CNH nº 01461773220/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 242/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
eneDina Da SiLVa, portador (a) da CNh nº 04810155243/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 244/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; JOSe RUBenS De CaRVaLHO 
JUniOR, portador (a) da CNH nº 01356951102/SC, que será ar-
quivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 245/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; LUCaS DiniZ CORDeiRO, portador (a) da CNh 
nº 03885881572/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 246/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; JanDaiLei 
SaLete BRanDaLiSe, portador (a) da CNh nº 01334911109/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 248/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; MaRia angeLina Da SiL-
Va MULLeR, portador (a) da CNH nº 02555859500/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 249/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; CeLiO BRUnO Da COSta, portador (a) da 
CNH nº 01247545023/SC, que será arquivado por este órgão de 
trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de di-
rigir - PAP 250/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; geRSOn 
CORDeiRO BOBeLLa, portador (a) da CNh nº 03350537080/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 251/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; naiR SLOngO, portador (a) 
da CNH nº 03117884705/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir - PAP 252/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; MaRia 

De LOURDeS De CaRVaLHO, portador (a) da CNh nº 01441567628/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 254/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; agUinaLDO taDeU BaS-
QUeRa, portador (a) da CNH nº 01406810463/SC, que será ar-
quivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 255/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; LUiZ FeRnanDO PiReS Da SiLVa, portador 
(a) da CNH nº 03091957820/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 256/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
PeDRO PinHO FiLHO, portador (a) da CNh nº 01247552765/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 257/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; JOSe LUiS POLiCenO Da 
SiLVa, portador (a) da CNH nº 00924327728/SC, que será arqui-
vado por este órgão de trânsito o processo administrativo de sus-
pensão do direito de dirigir - PAP 285/2020 por infringência ao art. 
261 I do CtB; aDeLaR ROQUe RODRigUeS DOS SantOS, 
portador (a) da CNH nº 02538010680/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 259/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; FRançOiS JaCQUeS BeLOtO, portador (a) da CNh nº 
02078428265/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
260/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; JeanDeRSOn 
MaCHaDO, portador (a) da CNH nº 01024266902/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 261/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; itaCiR DeBaStiani, portador (a) da CNh nº 
01581942275/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
263/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; JOÃO VaLMOR 
MOReiRa Leite, portador (a) da CNH nº 03884839977/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir - PAP 264/2020 por infrin-
gência ao art. 261 I do CTB; JULianO PeReiMa De OLiVeiRa 
PintO, portador (a) da CNH nº 01327082055/SC, que será arqui-
vado por este órgão de trânsito o processo administrativo de sus-
pensão do direito de dirigir - PAP 266/2020 por infringência ao art. 
261 I do CtB; CRiStian JaRDiM SOUtO, portador (a) da CNh 
nº 00738954568/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 267/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; aLOiSiO De 
MatOS, portador (a) da CNH nº 02049667640/SC, que será ar-
quivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 268/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; VaLDiR aLVeS, portador (a) da CNh nº 
02558730707/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
261/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; VaniLDe anDReiS, 
portador (a) da CNH nº 01510783205/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 271/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; ViViane CaReM CORBaRi, portador (a) da CNh nº 
03153012729/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
272/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; atiLiO aFOnSO 
COLOMBO, portador (a) da CNH nº 00976470840/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 273/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; JOaReS KOSenHOSKi, portador (a) da CNh 
nº 01933577603/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 274/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; CaSeMiRO 
PRigOL, portador (a) da CNH nº 02643127008/SC, que será ar-
quivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 275/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; LUiZ CaRLOS Da SiLVa PaZ, portador (a) da 
CNH nº 04075487008/SC, que será arquivado por este órgão de 
trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de di-
rigir - PAP 277/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; CaRLOS 
CeSaR CaLiaRi, portador (a) da CNH nº 04508001546/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir - PAP 278/2020 por infrin-
gência ao art. 261 I do CTB; VaLtUiR gReSSLeR, portador (a) 
da CNH nº 04040673306/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir - PAP 279/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; SiL-
Vana VOLPatO, portador (a) da CNH nº 02220810115/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir - PAP 280/2020 por infrin-
gência ao art. 261 I do CTB; iRai SUtiL VaReLa, portador (a) da 
CNH nº 01470438098/SC, que será arquivado por este órgão de 
trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de di-
rigir - PAP 281/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; eDiR 
De MiRanDa, portador (a) da CNH nº 03193974224/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 282/2020 por infringência ao 
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art. 261 I do CtB; aLeXanDRe ManegOttO De MenDOnça, 
portador (a) da CNH nº 02677374775/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 283/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; CeSaR DOniZete CaMaRgO, portador (a) da CNh nº 
01462859370/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
284/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; ROBeRtO CaR-
LOS Piaia, portador (a) da CNH nº 01753778359/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 285/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; MaRLene ROSana SeRRagLiO, portador 
(a) da CNH nº 01817401137/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 
dirigir - PAP 286/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; aLe-
XSanDRO PeReiRa gUeRReiRO, portador (a) da CNh nº 
01817401137/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
387/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; PaULO VeniCiUS 
tiBeS, portador (a) da CNH nº 03788943724/SC, que será arqui-
vado por este órgão de trânsito o processo administrativo de sus-
pensão do direito de dirigir - PAP 288/2020 por infringência ao art. 
261 I do CtB; ROniZe SaLete nORa, portador (a) da CNh nº 
02002924210/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
289/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; LeDiR antOniO 
MaSSignani, portador (a) da CNH nº 02272986116/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 290/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; SiLVana BeRnaDete DeBaStiani, portador 
(a) da CNH nº 01913061903/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 291/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
aRi FRanCiSCO Da SiLVa, portador (a) da CNh nº 01920396799/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 292/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; MaRCiO tOMaSi, portador 
(a) da CNH nº 01913151698/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 293/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
RODRigO LeMOS, portador (a) da CNH nº 01676310603/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir - PAP 294/2020 por infrin-
gência ao art. 261 I do CTB; FaBiO CeSaR DReSCH, portador 
(a) da CNH nº 02135129399/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 295/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
aRtHUR JOnnY MaRtini, portador (a) da CNh nº 03045239105/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 296/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; aLtiViR neRiS Da SiLVa, 
portador (a) da CNH nº 02536398775/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 297/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; geRSOn aUgUStO BUCCO, portador (a) da CNh nº 
00847018790/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
298/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; CLeUSa gODOY 
gaRCia, portador (a) da CNH nº 03559425679/SC, que será ar-
quivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 299/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; MaRia CeCiLia tiDeS, portador (a) da CNh 
nº 01171654982/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 300/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; neLCi MaRia 
Da SiLVa, portador (a) da CNH nº 03811374665/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 301/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; RaUL FeRReiRa neReS, portador (a) da CNh 
nº 02458474939/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 293/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; neLi MaRia 
Fin antOneLLO, portador (a) da CNH nº 02519580806/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir - PAP 303/2020 por infrin-
gência ao art. 261 I do CTB; ROSi MaRia MaRtini SPOnCHia-
DO, portador (a) da CNH nº 02956379706/SC, que será arquivado 
por este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão 
do direito de dirigir - PAP 304/2020 por infringência ao art. 261 I 
do CtB; ROnaLDO DanieLi, portador (a) da CNh nº 01702037804/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 305/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; iVOne CaRnieL gaRçOa, 
portador (a) da CNH nº 03772861678/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 306/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; JaiR JOSÉ geMeLLi, portador (a) da CNh nº 02643115371/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 307/2020 

por infringência ao art. 261 I do CTB; JUçaRa SaLete ZUC-
CHetti teLeS VieiRa, portador (a) da CNh nº 01325108643/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 308/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; JaCiMeRi aPaReCiDa 
FeSta ZaMPiRaO, portador (a) da CNh nº 01247565527/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 310/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; aQUiLeS De CaMaRgO, por-
tador (a) da CNH nº 03273326378/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 311/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
Lea ROSane Da SiLVa, portador (a) da CNh nº 03324490431/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 312/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; aRLete tORtatO, portador 
(a) da CNH nº 02394849961/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 313/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
eLCiR JOneS BaRP, portador (a) da CNh nº 02790780722/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 315/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; CaRLOS aLBeRtO KRaViCe, 
portador (a) da CNH nº 01929192209/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 316/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; DOMigOS RiBeiRO, portador (a) da CNh nº 01378860182/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 317/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; CLeiDe aLtenHOFen 
SURDi, portador (a) da CNH nº 036391999249/SC, que será ar-
quivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 318/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; PaULO aLBeRti, portador (a) da CNh nº 
04790520188/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
319/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; CLeOCi De LOU-
DeS MagnaBOSCO, portador (a) da CNh nº 02810425994/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 320/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; aiRtOn aLVeS PeReiRa, por-
tador (a) da CNH nº 02100216460/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 321/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
eDSOn LUiZ CanteRLe, portador (a) da CNh nº 02620523705/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 322/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; neLSOn LiMa De aLMei-
Da, portador (a) da CNH nº 02117826485/SC, que será arquivado 
por este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão 
do direito de dirigir - PAP 323/2020 por infringência ao art. 261 I 
do CtB; JaiR Da ROSa a, portador (a) da CNh nº 00846997228/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 324/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; LUiZ JOSe PaRiZZOtO, 
portador (a) da CNH nº 03394994581/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 325/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; aRiVOM SOVRani, portador (a) da CNh nº 02582756875/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 326/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; SeRgiO giLVane De OLi-
VeiRa, portador (a) da CNH nº 02228966497/SC, que será arqui-
vado por este órgão de trânsito o processo administrativo de sus-
pensão do direito de dirigir - PAP 327/2020 por infringência ao art. 
261 I do CtB; SanDRO aDRianO BORtOLUZ, portador (a) da 
CNH nº 01367252610/SC, que será arquivado por este órgão de 
trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de di-
rigir - PAP 328/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; neUSa 
MORa SeganFReDO, portador (a) da CNh nº 01862528534/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 332/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; JUaReZ antOniO De SOUZa, 
portador (a) da CNH nº 01741871970/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 3332020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; DeniR naRCiZO ZULian, portador (a) da CNh nº 01353828400/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 334/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; DaVi gaeCia StRiCKeR, 
portador (a) da CNH nº 00897729879/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 335/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; nei teSSeR, portador (a) da CNH nº 04299523894/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir - PAP 336/2020 por infrin-
gência ao art. 261 I do CTB; OSni antOniO PintO, portador (a) 
da CNH nº 02177485514/SC, que será arquivado por este órgão 
de trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de 

dirigir - PAP 337/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; FRe-
DeRiCO antOniO LaUXen, portador (a) da CNh nº 03926905541/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 339/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; iVete Da ROSa VieCeLi, 
portador (a) da CNH nº 01187198794/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 340/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; anDRe FeRnanDeS SiLVeiRa, portador (a) da CNh nº 
02400739667/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
341/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; DaniLO antOniO 
MaCHaDO, portador (a) da CNH nº 01638617507/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 345/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; JOSe aFOnSO geSSeR, portador (a) da CNh 
nº 01878024725/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 346/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; LUCiMaR 
MigUeL CORReia, portador (a) da CNh nº 01878024725/SC, 
que será arquivado por este órgão de trânsito o processo admi-
nistrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 347/2020 por 
infringência ao art. 261 I do CTB; aDeMaR SCHUaStZ, portador 
(a) da CNH nº 00876759247/SC, que será arquivado por este 
órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do di-
reito de dirigir - PAP 248/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; 
LOReDi De DeUS e SiLVa, portador (a) da CNh nº 02738287700/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 349/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; JOSe anOZiL Da SiLVa, 
portador (a) da CNH nº 02903733494/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 350/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; ViLMaR BettOni, portador (a) da CNh nº 01634933078/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 362/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; MaURiCiO De OLiVeiRa, 
portador (a) da CNH nº 04779175609/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 371/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; JOeL SCOtinSKi, portador (a) da CNh nº 05809817368/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 373/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB; MaRCO antOniO neiLanD 
PeReiRa JUniOR, portador (a) da CNH nº 03722696602/SC, que 
será arquivado por este órgão de trânsito o processo administra-
tivo de suspensão do direito de dirigir - PAP 382/2020 por infrin-
gência ao art. 261 I do CTB; DeOnei aLVeS, portador (a) da CNh 
nº 04895689575/SC, que será arquivado por este órgão de trân-
sito o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - 
PAP 383/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; JaiSOn SPieR, 
portador (a) da CNH nº 02138933771/SC, que será arquivado por 
este órgão de trânsito o processo administrativo de suspensão do 
direito de dirigir - PAP 395/2020 por infringência ao art. 261 I do 
CtB; LUCianO XaVieR antUneS, portador (a) da CNh nº 
01037554502/SC, que será arquivado por este órgão de trânsito 
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 
397/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; VaLteniR JOSe 
CaMaRgO, portador (a) da CNH nº 02752437904/SC, que será 
arquivado por este órgão de trânsito o processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir - PAP 398/2020 por infringência ao 
art. 261 I do CtB; OSeiaS JUniOR BOnaLUMe, portador (a) da 
CNH nº 03785132537/SC, que será arquivado por este órgão de 
trânsito o processo administrativo de suspensão do direito de di-
rigir - PAP 401/2020 por infringência ao art. 261 I do CTB; SUZa-
na De SOUZa MaXiMiLianO, portador (a) da CNh nº 05411174244/
SC, que será arquivado por este órgão de trânsito o processo 
administrativo de suspensão do direito de dirigir - PAP 140/2020 
por infringência ao art. 261 I do CTB;E, constando que os (as) 
condutores (as), ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS sobre 
o arquivamento dos processos de suspensão acima citados. Para 
ciência do (a) condutor (a), é expedido o presente edital, a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Joaçaba, 
90 de julho de 2021. ANTONIO LUCAS FERREIRA PINTO, auto-
ridade de trânsito responsável pela 11ª DRP.

Cod. Mat.: 753088

eDitaL De nOtiFiCaçÃO DOS atOS PUnitiVOS De SUSPen-
SÃO DO DiReitO De DiRigiR antOniO LUCaS FeRReiRa 
PintO, autoridade de trânsito responsável pela 11ª DRP, com fun-
damento nos artigos 256, inciso III, 261, 265, do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) c/c art. 10 § 2º e art.17 da Resolução 182/2005 
do CONTRAN ou c/c art. 15 e art. 23 da Resolução 723/2018 do 
CONTRAN, faz saber que, após esgotados os meios previstos 
para notificar o condutor penalizado, resolve: I – SUSPENDER, em 
conformidade com a decisão prolatada no processo administrativo 
358/2020, o direito de conduzir veículos automotores do (a), portador 
(a) da Carteira Nacional de Habilitação n° 03411485142, CPF nº 
460.484.489-53, conforme Ato Punitivo 257/2021 pelo prazo de 
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01 (um) meses, por infringência ao art. 261 I do CTB, bem como 
submetê-lo (a) frequência obrigatória em curso de reciclagem de 
30hs, na forma presencial ou a distância a ser realizado em insti-
tuição credenciada pelo DETRAN/SC e prova teórica, contados a 
partir da entrega da Carteira Nacional de Habilitação no Órgão de 
Trânsito, nos termos do artigo 268, II do Código de Trânsito Brasileiro; 
II – SUSPENDER, em conformidade com a decisão prolatada no 
processo administrativo 181/2020, o direito de conduzir veículos 
automotores do(a) antOniO De OLiVeiRa, portador (a) da Carteira 
Nacional de Habilitação n° 04211210570, CPF nº 017.155.539-26, 
conforme Ato Punitivo 255/2021 pelo prazo de 02 (dois) meses, 
por infringência ao art. 263 I do CTB, bem como submetê-lo (a) 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30hs, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição credenciada 
pelo DETRAN/SC e prova teórica, contados a partir da entrega da 
Carteira Nacional de Habilitação no Órgão de Trânsito, nos termos 
do artigo 268, II do Código de Trânsito Brasileiro; III – SUSPENDER, 
em conformidade com a decisão prolatada no processo adminis-
trativo 262/2020, o direito de conduzir veículos automotores do(a) 
aiRtOn LiSBOa, portador (a) da Carteira Nacional de Habilitação 
n° 02177559982, CPF nº 824.988.739-53, conforme Ato Punitivo 
256/2021 pelo prazo de 01 (um) meses, por infringência ao art. 
261, I do CTB, bem como submetê-lo (a) frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30hs, na forma presencial ou a distância 
a ser realizado em instituição credenciada pelo DETRAN/SC e 
prova teórica, contados a partir da entrega da Carteira Nacional de 
Habilitação no Órgão de Trânsito, nos termos do artigo 268, II do 
Código de Trânsito Brasileiro; IV – SUSPENDER, em conformidade 
com a decisão prolatada no processo administrativo 16/2020, o 
direito de conduzir veículos automotores do(a) tHiagO CaRDO-
ZO De agUiaR, portador (a) da Carteira Nacional de Habilitação 
n° 03296634641, CPF nº 056.862.139-50, conforme Ato Punitivo 
261/2021 pelo prazo de 02 (dois) meses, por infringência ao art. 
218, III do CTB, bem como submetê-lo (a) frequência obrigatória 
em curso de reciclagem de 30hs, na forma presencial ou a distância 
a ser realizado em instituição credenciada pelo DETRAN/SC e 
prova teórica, contados a partir da entrega da Carteira Nacional de 
Habilitação no Órgão de Trânsito, nos termos do artigo 268, II do 
Código de Trânsito Brasileiro; V – SUSPENDER, em conformidade 
com a decisão prolatada no processo administrativo 379/2020, o 
direito de conduzir veículos automotores do(a) JeFeRSOn FeR-
ReiRa Da SiLVa, portador (a) da Carteira Nacional de Habilitação 
n° 04398174810, CPF nº 073.078.789-33, conforme Ato Punitivo 
260/2021 pelo prazo de 01 (um) meses, por infringência ao art. 
261 I do CTB, bem como submetê-lo (a) frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30hs, na forma presencial ou a distância 
a ser realizado em instituição credenciada pelo DETRAN/SC e 
prova teórica, contados a partir da entrega da Carteira Nacional de 
Habilitação no Órgão de Trânsito, nos termos do artigo 268, II do 
Código de Trânsito Brasileiro; VI – SUSPENDER, em conformidade 
com a decisão prolatada no processo administrativo 26/2020 e 
27/2020, o direito de conduzir veículos automotores do(a) ZUL-
MaR anDRe HULtHMan, portador (a) da Carteira Nacional de 
Habilitação n° 03834106900, CPF nº 509.347.839-34, conforme 
Ato Punitivo 288/2021 pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 
por infringência ao art. 263, II do CTB, bem como submetê-lo (a) 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30hs, na forma 
presencial ou a distância a ser realizado em instituição credenciada 
pelo DETRAN/SC e prova teórica, contados a partir da entrega da 
Carteira Nacional de Habilitação no Órgão de Trânsito, nos termos 
do artigo 268, II do Código de Trânsito Brasileiro; VII – SUSPENDER, 
em conformidade com a decisão prolatada no processo administra-
tivo 06/2020 e 37/2020, o direito de conduzir veículos automotores 
do(a) aLCiDeS Da SiLVa CaRDOSO, portador (a) da Carteira 
Nacional de Habilitação n° 02187667520, CPF nº 828.994.799-20, 
conforme Ato Punitivo 287/2021 pelo prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses, por infringência ao art. 263 II do CTB, bem como subme-
tê-lo (a) frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30hs, 
na forma presencial ou a distância a ser realizado em instituição 
credenciada pelo DETRAN/SC e prova teórica, contados a partir da 
entrega da Carteira Nacional de Habilitação no Órgão de Trânsito, 
nos termos do artigo 268, II do Código de Trânsito Brasileiro; E, 
constando nos autos dos respectivos processos que os(as) con-
dutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e não 
sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da publicação deste, interpor recurso 
JARI e ou entregar a sua CNH no órgão de registro de habilitação, 
situado na Rua Tiradentes, 84, Centro, Joaçaba/SC. Para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diá-
rio Oficial do Estado de Santa Catarina. Joaçaba, 19 de julho de 
2021. ANTONIO LUCAS FERREIRA PINTO, autoridade de trânsito 
responsável pela 11ª DRP.

Cod. Mat.: 753089

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DO CETRAN antOniO 
LUCaS FeRReiRa PintO, autoridade de trânsito responsável pela 
11ª DRP, com fundamento no artigo 288 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) c/c art. 10 § 2º e art.19 da Resolução 182/2005 
do CONTRAN ou c/c art. 15 e art. 23 da Resolução 723/2018 do 
CONTRAN, faz saber que, após a análise dos recursos interpostos 
perante o CETRAN, a decisão prolatada foi pelo seu INDEFERI-

MENTO e também aqueles que não apresentaram recurso à JARI, 
referente o (a) aDeniLSOn BOLDRini, portador (a) da CNH n° 
03229373130/SC, CPF nº 933.453.219-04, Processo Administrativo 
nº 1255/2020; DiRLei BaRBieRi ROFneR, portador (a) da CNH n° 
01433809311/SC, CPF nº 484.166.579-04, Processo Administrativo 
nº 210/2019; eDeVinO De OLiVeiRa, portador (a) da CNH n° 
02157571439/SC, CPF nº 425.752.739-00, Processo Administrativo 
nº 25/2016; JeFeRSOn De OLiVeiRa BaRROS, portador (a) da 
CNH n° 05047818407/SC, CPF nº 076.102.439-57, Processo Ad-
ministrativo nº 77/2016; JOaO ROBeRtO De OLiVeiRa, portador 
(a) da CNH n° 05044705017, CPF nº 101.124.038-67, Processo 
Administrativo nº 10/2020; OaO eZeQUieL VieCCeLLi MaCHaDO, 
portador (a) da CNH n° 04472447228, CPF nº 070.451.619-56, 
Processo Administrativo nº 215/2019; OSni DOS SantOS, portador 
(a) da CNH n° 03983499028/SC, CPF nº 497.129.429-53, Processo 
Administrativo nº 181/2019; VeRaniCe MOZeR De CaStRO, 
portador (a) da CNH n° 01834191250/SC, CPF nº 698.886.809-78, 
Processo Administrativo nº 314/2020; SeRgiO antOniO CaROn, 
portador (a) da CNH n° 02125592232/SC, CPF nº 854.943.999-15, 
Processo Administrativo nº 11/2020. Ficam os recorrentes, pelo 
presente Edital, NOTIFICADOS para, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas contados da publicação deste, entregar a sua CNH no 
órgão de registro de sua habilitação, situado na Rua Tiradentes, 84, 
Centro, Joaçaba/SC. Para ciência do infrator, é expedido o presente 
edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. 
Joaçaba, 19 de julho 2021. ANTONIO LUCAS FERREIRA PINTO, 
autoridade de trânsito responsável pela 11ª DRP.

Cod. Mat.: 753090

PORtaRia nº 1010/gaBS/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. 22 da Lei nº 6.745/1985, art. 1º, inciso I do decreto 
nº 1.514/2000 e com fulcro nos processos SAP 40071/2021, SAP 
49935/2021 e SAP 40191/2021, resolve: ReMOVeR a PeDiDO 
o servidor abaixo relacionado, do Presídio Regional de Criciúma 
para a Penitenciária Masculina de Tubarão, a contar de 20/07/2021.

NOMe MATRÍCULA

FABRICIO BuSS de MedeIROS 350.556-1-01

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

Cod. Mat.: 753149

PORtaRia nº 1011/gaBS/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. 22 da Lei nº 6.745/1985, art. 1º, inciso I do decreto 
nº 1.514/2000 e com fulcro nos processos SAP 40071/2021, SAP 
49935/2021 e SAP 40191/2021, resolve: ReMOVeR a PeDiDO 
o servidor abaixo relacionado, da Penitenciária Industrial de São 
Cristóvão do Sul para a Penitenciária Masculina de Tubarão, a 
contar de 20/07/2021.

NOMe MATRÍCULA

MANOeL AdeNIR MARIANO juNIOR 972.295-5-01

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

Cod. Mat.: 753150

Portaria SaR nº 48/2021, de 14/07/2021.

O Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento 
Rural, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo art. 74, III, da Constituição do Estado de Santa Catarina, e 
art. 106, §2º, I, da Lei Complementar nº 741, de 2019, ReSOLVe: 
art. 1º Designar ADRIANO ROTTA, matrícula nº 0953376-1, como 
gestor, e RENO LUIZ CARAMORI, matrícula 0973111-3, como 
fiscal do Contrato 018/2020, celebrado entre a SaR e a empresa 
R MORaeS agenCia De tURiSMO eiReLi, cujo objeto é a con-

tratação de empresa especializada em serviços de agenciamento 
de viagens compreendendo  assessoria, cotação, reserva, emis-
são, cancelamento, remarcação,  reembolso  e  fornecimento  de  
passagens  aéreas  e rodoviárias, nacionais e internacionais, com  
disponibilização  de  sistema  informatizado  de  reserva  e emissão  
de  passagens  aéreo  (selfbooking),  considerando  a  possibilidade  
futura  de  inserção de  tour  codes,  conforme  especificações,  
quantitativos  e  condições  estabelecidas  neste Contrato, para 
atender as necessidades da Secretaria de Estado da Agricultura, 
da Pesca e do Desenvolvimento Rural. art. 2º esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
aLtaiR Da SiLVa
SeCRetáRiO De eStaDO
RePUBLiCaDa POR inCORReçÃO

Cod. Mat.: 752849

Portaria SaR nº 49/2021, de 19/07/2021.

O Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvol-
vimento Rural, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 74, 
III, da Constituição do Estado de Santa Catarina, e art. 106, §2º, 
I, da Lei Complementar n.º 741, de 2019, e com fundamento no 
art.1º, I e II do decreto n.º 1.184 de 1º de Março de 2021, com 
base na Instrução Normativa n.º 11/2019, art. 8º: ReSOLVe: art. 
1º Designar os servidores/funcionários a seguir identificados para 
o recebimento provisório dos equipamentos adquiridos através 
dos Pregões eletrônicos, nos respectivos municípios e locais: 
i - TIAGO MIOTO, matrícula nº 0607507-0, FERNANDO TRILHA 
JUNIOR, matrícula nº 3721-4, MÁRCIO XAVIER DA SILVA, CPF: 
460.748.649-34 e GABRIEL FELIPE ORÉFICE, CPF: 410.522.618-
50 em Florianópolis, SC, na Secretaria de Estado da Agricultura, 
da Pesca e do Desenvolvimento Rural; ii - JOÃO MARIA ALVES 
DE CARVALHO, matrícula nº 0823-0, em Campos Novos, SC, na 
epagri/Cetrecampos; iii - SÔNIA MARIA BORTOLANZA, matrícula 
nº 3432-0, em Chapecó, SC, na Epagri/Cetrec. art. 2º esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
aLtaiR Da SiLVa
SeCRetáRiO De eStaDO

Cod. Mat.: 753093

Extrato do Termo de Rescisão de Termo de Compromisso do Programa 
“Novos Valores”, referente ao projeto atividade 1373 da Secretaria 
de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, 
conforme decreto estadual nº 781/782/2012, de 25.01.2012. Estagi-
ária: MaRia eDUaRDa Da SiLVa PetReS CPF: 100.197.309-71 
termo de Compromisso Nº 218/2021 Inicio, 15.07.2021

Cod. Mat.: 752841

Extrato do Termo de Rescisão de Termo de Compromisso do Pro-
grama “Novos Valores”, referente ao projeto atividade 1373 da 
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvol-
vimento Rural, conforme decreto estadual nº 781/782/2012, de 
25.01.2012. estagiária: SanDY eVeLYn PeReiRa aRgUeLHO 
CPF: 043.850.051-25 termo de Compromisso Nº 217/2021 Inicio, 
19.07.2021

Cod. Mat.: 752842

Secretaria de estado da agricultura, da Pesca e do Desen-
volvimento Rural - SaR

 
termo de Cooperação técnica.
Partes/Representantes: altair da 
Silva pela Secretaria e os prefeitos 
pelas respectivas Prefeituras.

Vigência Processo 
SaR n°

SAR
Prefeitura 
Municipal de 
Ituporanga

Gervásio José 
Macie

15/07/2021  
a 31/12/2023

SAR 
1506/2020

SAR
Prefeitura 
Municipal de 
Nova Veneza

Rogério José 
Frigo

15/07/2021  
a 31/12/2023

SAR 
1666/2020

SAR
Prefeitura 
Municipal de 
tijucas

Eloi Mariano 
Rocha

16/07/2021  
a 31/12/2023

SAR 
1829/2020

SAR
Prefeitura 
Municipal de  
urubici

Mariza Costa 15/07/2021  
a 31/12/2023

SAR 
1844/2020

Cod. Mat.: 752886

ReSOLUçÃO CeRH nº 49, De 24 De JUnHO De 2021. Aprova 
os critérios de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
superficiais com base no Plano de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Antas, Bacias Contíguas e Afluentes Ca-
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tarinenses do Rio Peperi-Guaçu. O COnSeLHO eStaDUaL De 
ReCURSOS HÍDRiCOS (CeRH), órgão de deliberação coletiva 
vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável (SDE), no uso das competências que lhe são conferidas 
pelas Leis nº 6.739, de 16 de dezembro de 1985, 11.508, de 20 de 
julho de 2000 e pelo Regimento Interno do CERH, aprovado pelo 
decreto nº 1.003, de 12 de novembro de 1991; e Considerando 
o art. 30 da Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que 
estabelece a atribuição dos Poderes Executivos Estaduais e do 
Distrito Federal, na sua esfera de competência, de outorgar os 
direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os 
seus usos; Considerando o art. 3º, inciso I, da Lei nº 6.739, de 
16 de dezembro de 1985, que dispõe que o Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos é o órgão encarregado de estabelecer as diretrizes 
da política de recursos hídricos com vistas ao planejamento das 
atividades de aproveitamento e controle dos recursos hídricos no 
território do Estado de Santa Catarina; Considerando os princípios 
fundamentais da Política Estadual de Recursos Hídricos os quais 
determinam que o gerenciamento dos recursos hídricos deve ser 
integrado, descentralizado e participativo, assim como que as bacias 
hidrográficas constituem unidades básicas de planejamento do uso, 
conservação e recuperação dos recursos hídricos; Considerando 
a Lei n° 9.748, de 30 de novembro de 1994, que estabelece em seu 
art. 4° a outorga de direito de uso dos recursos hídricos como um 
dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos; Considerando o 
inciso III do artigo 7º B da Lei n° 15.249, de 03 de agosto de 2010, 
o qual estabelece como uma das competências dos comitês de 
gerenciamento de bacias hidrográficas a de propor ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos os critérios de outorga a serem 
observados na respectiva bacia, incluindo aqueles relativos aos 
usos insignificantes; Considerando o Decreto n° 4.778, de 11 de 
outubro de 2006, que regulamenta a outorga de direito de uso de 
recursos hídricos, de domínio do Estado, e determina em seu art. 9° 
que a outorga deve observar os Planos de Bacias Hidrográficas, e 
em seu art. 13 define os elementos da disponibilidade hídrica; Con-
siderando que o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do Rio das Antas, Bacias Contíguas e Afluentes Catarinenses do Rio 
Peperi-Guaçu, aprovado pelo Comitê de Gerenciamento das ditas 
bacias e ratificado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
através da Resolução nº 033/2019, propõe critérios de outorga de 
direito de uso dos recursos hídricos superficiais em sua área de 
abrangência; Resolve: art. 1º Aprovar os seguintes critérios de 
Outorga de Direito do Uso dos Recursos Hídricos Superficiais na 
Bacia Hidrográfica do Rio das Antas, Bacias Contíguas e Afluentes 
Catarinenses do Rio Peperi-Guaçu: I - considerar como usos que 
independem de outorga as captações, de um mesmo usuário, cujo 
valor seja igual ou inferior a 1m3/h, assim como os lançamentos 
de efluentes líquidos deles decorrentes; II - adotar como vazão 
de referência para efeitos de outorga, a vazão mensal com 95% 
de permanência; III – adotar como vazão máxima outorgável para 
usos consuntivos 50% da vazão de referência; IV - adotar como 
vazão máxima outorgável a um usuário, para usos consuntivos, 20 
% da vazão máxima consumível, isto é, 10 % da vazão de referên-
cia, com as seguintes ressalvas: a) excetuar do limite individual, 
acima, os usuários que requeiram outorga de direitos de uso da 
água com finalidade de consumo humano. Neste caso poderá ser 
outorgado até 80% da vazão máxima outorgável para consumo;  
b) poderão ser excetuados, também, os casos de regularização 
de usos de água já existentes e consolidados, mediante normativa 
específica a ser estabelecida pelo Órgão Gestor;  V - adotar como 
vazão máxima a ser concedida para Outorga de Diluição,  50% 
da vazão de referência, no caso, 50% da vazão mensal com 95% 
de permanência (complemento da vazão máxima outorgável para 
consumo);  VI - no caso da vazão ecológica, estabelecida pelo 
Sistema Estadual de Meio Ambiente, ser maior que 50% da vazão 
de referência, a vazão máxima a ser concedida para Outorga de 
Diluição será a vazão ecológica; e a vazão máxima consumível 
será a vazão de referência diminuída do valor da vazão ecológica; 
VII - conceder a outorga de diluição somente se a vazão necessária 
no rio, para diluição do efluente lançado, for menor que a vazão 
máxima outorgável para esta finalidade, descontadas as vazões 
para diluição outorgadas à montante, considerando os respectivos 
auto depuramentos quando corresponder, e tendo em conta que: 
a) a concentração máxima de poluente nas águas remanescentes 
deve atender os padrões de qualidade estabelecidos na legislação 
ambiental. b) a vazão de diluição deve ser calculada conforme a 
Resolução CNRH nº 140/2012; VIII - as prioridades de uso são as 
estabelecidas em lei, isto é, consumo humano e dessedentação 
de animais, sem prioridade predeterminada para os outros usos; 
IX - no caso de conflitos entre usuários estes deverão ser resolvi-
dos, caso a caso, mediante negociação no âmbito do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio das Antas, Bacias Contíguas e Afluentes 
Catarinenses do Rio Peperi-Guaçu, considerando as especifici-
dades pertinentes em cada situação. art. 2º O CeRh registra ter 
conhecimento das seguintes recomendações ao Órgão Gestor, que 
constam no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio das Antas, Bacias Contíguas e Afluentes Catarinenses do Rio 
Peperi-Guaçu, em relação a área de abrangência do Comitê res-
pectivo, isto é, a Região Hidrográfica Catarinense RH1 – Extremo 
Oeste. I - Enquanto não se dispor de dados e estudos hidrológicos 

mais aprimorados, não fazer diferenciação da vazão outorgável 
nos diferentes meses do ano. II -  No caso de requerimento de 
outorga em locais com bacias de drenagem inferiores a 20 km², 
estimar a disponibilidade hídrica mediante a instalação de Calhas 
Parshall ou outros dispositivos de medição de pequenas vazões de 
forma simples e o método proposto por Silveira e outros (1998). III 
- Estabelecer convênios do Órgão Gestor com as Prefeituras, para 
instalação e operação de Calhas Parshall ou outros dispositivos 
de medição de pequenas vazões de forma simples em pequenas 
bacias de cabeceira nos municípios correspondentes, com fina-
lidade de estimativa de disponibilidades hídricas. IV - Não iniciar 
ainda a aplicação da outorga de direitos de uso para diluição de 
efluentes. V - Fortalecer e ampliar a prática de Termos de Ajusta-
mento de Conduta (tAC) para atingir progressivamente as metas 
de qualidade estabelecidas na legislação ambiental. art. 3º esta 
Resolução poderá ser alterada, caso haja modificação de cenários 
e tendências previstas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia 
do Rio das Antas, Bacias Contíguas e Afluentes Catarinenses do 
Rio Peperi-Guaçu. art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. Florianópolis, 24 de junho de 2021. LUCianO 
JOSÉ BULigOn - Presidente do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos - Secretário de estado do Desenvolvimento econô-
mico Sustentável

Cod. Mat.: 752897

ReSOLUçÃO CeRH/SC nº 58, de 24 de junho de 2021. Ratifica 
o Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Canoinhas e Afluentes Catarinenses do Rio Negro. 
O COnSeLHO eStaDUaL De ReCURSOS HÍDRiCOS (CeRH), 
órgão de deliberação coletiva vinculado à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelas Leis nos 6.739, de 16 de dezembro 
de 1985, e 11.508, de 20 de julho de 2000, tendo vista o disposto 
em seu Regimento Interno; e Considerando o art. 25 da Lei nº 
9.748, de 30 de novembro de 1994, que dispõe caber ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos estabelecer as normas e orientar a 
constituição dos Comitês; Considerando o art. 4° inciso IX, da Lei 
nº 9.022, de 06 de maio de 1993, que estabelece ser competência 
do Órgão de Orientação Superior do Sistema estabelecer normas 
para a institucionalização de Comitês de Bacias Hidrográficas, ou 
outras formas associativas; Considerando que o Comitê de Ge-
renciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e Afluentes 
Catarinenses do Rio Negro aprovou seu Regimento Interno através 
da Resolução nº 03/2019, de 03 de dezembro de 2019. Resolve: art. 
1° Ratificar o Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento da 
Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e Afluentes Catarinenses 
do Rio Negro, conforme ANEXO ÚNICO desta resolução. art. 2° 
Encaminhar o Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento 
da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e Afluentes Catarinenses 
do Rio Negro para publicação através de Decreto do Chefe do 
Poder Executivo Estadual. art. 3° Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. Florianópolis, 24 de junho de 2021. 
LUCianO JOSÉ BULigOn - Presidente do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - Secretário de estado do Desenvolvimento 
econômico Sustentável.
ANeXO ÚNICO: RegiMentO inteRnO DO COMitÊ De geRen-
CiaMentO Da BaCia HiDROgRáFiCa DO RiO CanOinHaS e 
aFLUenteS CataRinenSeS DO RiO negRO – COMitÊ Ca-
nOinHaS e aFLUenteS DO RiO negRO. Art. 1º este Regimento 
Interno estabelece as disposições de organização e funcionamento 
do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 
Canoinhas e Afluentes Catarinenses do Rio Negro, doravante 
denominado Comitê Canoinhas e Afluentes do Rio Negro, que 
reger-se-á, em conformidade com a legislação federal e estadual 
que regula a matéria, observadas as diretrizes gerais estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH e Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina – CERH. Art. 2º 
Para efeito deste Regimento Interno considera-se: I – organização: 
grupo, coletividade, entidade pública ou entidade privada, dotada 
de personalidade jurídica, passível de participação nas diferentes 
instâncias de um Comitê de Bacia Hidrográfica; II – organização-
membro: organização integrante de Comitê de Bacia Hidrográfica; 
III – representante: pessoa física indicada por organização-membro 
para representá-la no Comitê de Bacia Hidrográfica; IV – repre-
sentante legal: pessoa física a quem o contrato social, estatuto 
de funcionamento e/ou portaria específica confere poderes para 
representar uma organização; V – segmento: parcela da sociedade 
– Usuários de Água, População da Bacia e Órgãos da Administração 
Federal e Estadual – que compõe o Comitê de Bacia Hidrográfica, 
visando refletir os múltiplos interesses com relação às águas nas 
decisões do colegiado; VI – setor: subdivisão de um determinado 
segmento, que visa garantir, no processo de escolha das organi-
zações-membro do Comitê de Bacia Hidrográfica, a diversidade 
dos agentes que o compõem; VII – votante: representante titular de 
organização-membro, ou seu suplente em exercício de titularidade, 
em regime de votação; VIII – maioria simples: voto concordante 
de metade mais um dos votantes presentes; IX – votos válidos: 
votos que não forem considerados brancos, nulos ou abstenções. 
CaPÍtULO i - Da natUReZa e Da SeDe DO COMitÊ. Seção I 
Da Natureza. Art. 3º O Comitê Canoinhas e Afluentes do Rio Negro 

é órgão colegiado de nível regional, vinculado ao Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos, com atribuições normativas, deliberativas e 
consultivas a serem exercidas na sua área de atuação. Parágrafo 
único. A área de atuação do Comitê Canoinhas e Afluentes do Rio 
Negro, situado na Região Hidrográfica 5 (UGP 5.2 – Canoinhas) 
é formada pela Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos 
Hídricos do Rio Canoinhas e Afluentes Catarinenses do Rio Negro, 
conforme disposto na Divisão Hidrográfica Estadual. Seção II. Da 
Sede. Art. 4º A sede do Comitê Canoinhas e Afluentes do Rio Negro 
fica situada no Município de Canoinhas – SC. CaPÍtULO ii - Da 
COMPetÊnCia DO COMitÊ. Art. 5º Compete ao Comitê Canoinhas 
e Afluentes do Rio Negro, no âmbito da sua área de atuação, o 
disposto no capítulo II da Resolução CERH nº 19, de 19 de setembro 
de 2017.  CaPÍtULO iii - Da COMPOSiçÃO DO COMitÊ. Seção 
I Das Disposições Gerais. Art. 6º O Comitê Canoinhas e Afluen-
tes do Rio Negro é composto por organizações-membro atuantes 
na Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos 
do Rio Canoinhas e Afluentes Catarinenses do Rio Negro / UGP 
5 – Planalto de Canoinhas, em conformidade com o disposto na 
legislação federal e estadual que regula a matéria. Art. 7º O Comitê 
Canoinhas e Afluentes do Rio Negro é constituído por 35 (trinta e 
cinco) organizações-membro, com direito a voz e voto, sendo: I – 14 
(quatorze) organizações-membro oriundas do segmento Usuários 
de Água, cujo peso de representação devem refletir, tanto quanto 
possível, sua importância econômica na região e o seu impacto 
sobre os corpos de água; II – 14 (quatorze) organizações-membro 
oriundas do segmento População da Bacia, através dos poderes 
executivos e legislativos municipais e de Organizações Civis de 
Recursos Hídricos, cujo peso de representação devem refletir, tanto 
quanto possível, sua importância social e política na região; e; III – 
7 (sete) organizações-membro oriundas do segmento Órgãos da 
Administração Federal e Estadual atuantes na área de atuação do 
Comitê de Bacia Hidrográfica e que estejam relacionados com os 
recursos hídricos, cujo peso de representação deve refletir, tanto 
quanto possível, sua importância estratégica para a gestão de 
recursos hídricos na região. §1º O somatório das organizações-
membro dos poderes executivos da União, dos Estados e dos 
Municípios, obedecerá ao limite de 40% (quarenta por cento) do 
total de votos do Comitê Canoinhas e Afluentes do Rio Negro. §2º O 
número de organizações-membro integrantes do setor Organizações 
Civis de Recursos Hídricos deverá ser de, pelo menos, 20% (vinte 
por cento) do total de votos do Comitê Rio Canoinhas e Afluentes 
do Rio Negro.  §3º A representação das organizações-membro 
dar-se-á por pessoas físicas, sendo 1 (um) representante titular 
e 1 (um) suplente, sendo este último responsável por substituir o 
primeiro em suas faltas e impedimentos.  §4º Cabe às organizações-
membro informar, por escrito, à Secretaria Executiva do Comitê 
de Bacia Hidrográfica, os nomes e quaisquer eventuais alterações 
no seu quadro de representantes. §5º A função de representante 
de organização-membro do Comitê Canoinhas e Afluentes do Rio 
Negro não será remunerada, sendo o seu exercício considerado 
serviço relevante. Seção II Das Organizações-membro do Segmento 
Usuários de Água. Art. 8º As organizações-membro do segmento 
Usuários de Água são classificadas entre os seguintes setores: 
I – abastecimento público;
II – lançamento de efluentes urbanos; III – indústria, captação e 
lançamento de efluentes industriais; IV – irrigação; V – criação 
animal; VI – hidroeletricidade; VII – mineração; e VIII – hidroviário, 
pesca, turismo, lazer e outros usos. Parágrafo único. O somatório 
de votos dos Usuários de Água, pertencentes a um determinado 
setor considerado relevante na área de atuação do Comitê de 
Bacia Hidrográfica, conforme os incisos I a VIII deste artigo, não 
pode ser inferior a 4% (quatro por cento) e superior a 20% (vinte 
por cento). Art. 9º Os Usuários de Água que demandam vazões 
ou volumes de água considerados insignificantes, desde que in-
tegrem associações regionais, locais ou setoriais de usuários de 
recursos hídricos, em conformidade com o inciso II, do art. 47, da 
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, são representados no seg-
mento previsto no inciso II, alínea b, do art. 10 deste Regimento 
Interno. Seção III Das Organizações-membro do Segmento Popu-
lação da Bacia. Art. 10 As organizações-membro do  segmento 
População da Bacia são classificadas entre os seguintes setores: 
I – Municípios: a) Poder Executivo Municipal; b) Poder Legislativo 
Municipal; II – Organizações Civis de Recursos Hídricos: a) con-
sórcios e associações intermunicipais; b) associações regionais, 
locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; c) organizações 
técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos 
hídricos; d) organizações não governamentais com objetivos de 
defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade; e) outras 
organizações reconhecidas pelo Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos – CERH. §1º A representação das Organizações Civis de 
Recursos Hídricos no Comitê Canoinhas e Afluentes do Rio Negro 
deve contemplar, no mínimo, três dos setores mencionados nas 
alíneas “a” a “e” do inciso II deste artigo. Seção IV Das Organiza-
ções-membro do Segmento Órgãos da Administração Federal e 
Estadual. Art. 11 As organizações-membro do segmento Órgãos 
da Administração Federal e Estadual são classificadas entre os 
seguintes setores: I – Poder Executivo Federal; II – Poder Execu-
tivo Estadual. CaPÍtULO iV Da eStRUtURa e FUnCiOnaMen-
tO DO COMitÊ. Seção I da estrutura. Art. 12 O Comitê Canoinhas 
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e Afluentes do Rio Negro dispõe da seguinte estrutura organiza-
cional: I – Assembleia Geral; II – Presidência; III – Secretaria Exe-
cutiva; IV – Câmaras Técnicas. Seção II Da Assembleia Geral. 
Subseção I Da Composição. Art. 13 A Assembleia Geral é o órgão 
deliberativo do Comitê Canoinhas e Afluentes do Rio Negro e é 
composta pelos representantes das organizações-membro previs-
tas no artigo 7º desse Regimento Interno. Parágrafo único. As 
organizações-membro serão escolhidas em Assembleias Setoriais 
Públicas, nos termos do capítulo VI deste Regimento Interno. Sub-
seção II Das Competências. Art. 14 Compete à Assembleia Geral: 
I – discutir e deliberar assuntos de competência do Comitê; II – 
eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário Executivo 
do Comitê; III – aprovar os nomes dos integrantes da Comissão 
Eleitoral que conduzirá o processo de eleição do Presidente, Vice
-Presidente e Secretário Executivo do Comitê; IV – aprovar o pro-
cesso de seleção e renovação das organizações-membro do Co-
mitê; V – aprovar o relatório anual de atividades do Comitê; VI 
– aprovar a proposta de criação de Câmaras Técnicas; VII – ho-
mologar as deliberações do Presidente, quando couber; VIII – al-
terar, quando necessário, e aprovar este Regimento Interno, con-
siderando as diretrizes dos Conselhos Nacional e Estadual de 
Recursos Hídricos; IX – outras ações, atividades e atribuições 
estabelecidas em lei ou regulamento ou que lhes forem delegadas 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH. Art. 15 Aos 
representantes de organizações-membro compete: I – comparecer 
às reuniões; II – debater e deliberar as matérias que forem sub-
metidas ao Comitê; III – requerer informações, providências e 
esclarecimentos ao Presidente e ao Secretário Executivo; IV – 
pedir vista de matéria, observado o disposto no artigo 26 deste 
Regimento Interno; V – apresentar relatórios e pareceres nos pra-
zos fixados, quando couber; VI – apresentar propostas e sugerir 
matérias para apreciação da Assembleia Geral; VII – propor ques-
tões de ordem nas assembleias; VIII – observar, em suas mani-
festações, as regras de convivência e do decoro; IX – solicitar ao 
Presidente a convocação de reuniões extraordinárias, na forma 
prevista neste Regimento Interno; X – votar e ser votado para os 
cargos previstos neste Regimento Interno; XI – indicar, quando 
necessário, pessoas ou representantes de entidades públicas ou 
privadas, para participarem de reuniões específicas do Comitê, 
com direito à voz e sem direito a voto, obedecidas as condições 
previstas nesse Regimento Interno; XII – justificar a ausência, com 
antecedência, à Secretaria Executiva, no caso da impossibilidade 
de comparecimento às reuniões. Subseção III Da Convocação das 
Reuniões.  Art. 16 A Assembleia Geral reunir-se-á: I – ordinaria-
mente, no mínimo, 2 (duas) vezes ao ano; e II – extraordinaria-
mente, sempre que necessário: a) por convocação do Presidente; 
ou b) a requerimento de, pelo menos, 1/3 (um terço) de suas or-
ganizações-membro. Art. 17 As reuniões ordinárias ocorrerão no 
primeiro e no último trimestre do ano. §1º Na primeira reunião 
ordinária do ano deve, obrigatoriamente, constar da Ordem do dia 
a prestação de contas e o relatório das atividades desenvolvidas 
no ano anterior. §2º Na última reunião ordinária do ano deve, obri-
gatoriamente, constar da Ordem do Dia a previsão orçamentária 
e o plano de atividades para o ano subsequente. Art. 18 As reuni-
ões da Assembleia Geral serão convocadas por edital. §1º O edi-
tal de convocação das reuniões da Assembleia Geral indicará 
expressamente data, hora e local em que será realizada a reunião, 
bem como a Ordem do Dia. §2º Ao edital de convocação será dado 
ampla divulgação, obrigatoriamente pelas páginas eletrônicas dos 
CBHs e no Sistema de Informações de Recursos Hídricos do Es-
tado de Santa Catarina – SIRHESC, e complementarmente por 
outros meios disponíveis. §3º A convocação, juntamente com a 
Ordem do dia, será encaminhada aos representantes das organi-
zações-membro, em via física ou eletrônica. §4º Os documentos 
relativos à matéria constante da Ordem do Dia serão enviados aos 
representantes das organizações-membro do Comitê com ante-
cedência mínima de 15 (quinze) dias. Art. 19 A Ordem do Dia das 
reuniões da Assembleia Geral será elaborada pela Secretaria 
Executiva e dela deverá constar: I – abertura da sessão e leitura 
da Ordem do Dia; II – leitura, discussão e votação da ata da reunião 
anterior; III – leitura dos expedientes e das comunicações; IV – 
deliberações; V – encerramento. Parágrafo único. A Secretaria 
Executiva deverá submeter à Ordem do Dia à aprovação do Pre-
sidente antes de convocar a reunião da Assembleia Geral. Art. 20 
As convocações para as reuniões da Assembleia Geral serão 
efetuadas com antecedência mínima de: I – 30 (trinta) dias da sua 
realização, no caso de reuniões ordinárias; II – 15 (quinze) dias 
da sua realização, no caso de reuniões extraordinárias. Subseção 
IV Da Realização das Reuniões Art. 21 As reuniões da Assembleia 
Geral serão públicas, devendo ser realizadas: I – no município-
sede do Comitê Canoinhas e Afluentes do Rio Negro; II – em 
qualquer um dos municípios da área de atuação do Comitê Canoi-
nhas e Afluentes do Rio Negro, desde que este seja previamente 
escolhido e aprovado pela Assembleia Geral. III – por meio de 
videoconferência, de acordo com regulamentação estabelecida 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH. Art. 22 A 
Assembleia Geral será instalada com a presença de, no mínimo: 
I – 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) do total de suas orga-
nizações-membro em primeira convocação; II –1/3 (um terço) de 
suas organizações-membro, em segunda convocação, a ocorrer 

30 (trinta) minutos após a primeira convocação. Parágrafo único. 
No caso de adiamento de reunião, a nova reunião deverá ocorrer 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da reunião 
adiada, não sendo exigida publicação de novo edital, porém, de-
vendo ser dada ampla divulgação em via física ou eletrônica. Art. 
23 As reuniões da Assembleia Geral serão conduzidas conforme 
estabelecido na Ordem do Dia, observando-se o disposto no art. 
19 deste Regimento Interno. §1º Poderá ser requerida urgência 
na apreciação pela Assembleia Geral de qualquer matéria não 
constante da Ordem do dia, observado o disposto no art. 25 des-
te Regimento. §2º A critério da Presidência, a ordem estabelecida 
na Ordem do Dia poderá ser modificada no início na reunião da 
Assembleia Geral, desde que aprovada pela maioria simples dos 
presentes. Art. 24 A matéria a ser submetida à apreciação da As-
sembleia Geral será constituída de temas vinculados à competên-
cia legal do Comitê, cujas deliberações serão manifestadas por 
meio de:  I – resoluções, quando se tratar de decisão relacionada 
à atribuição normativa do Comitê de Bacia;  II – moções, quando 
se tratar de manifestação do Comitê de Bacia, de qualquer natu-
reza, relacionada a assuntos que estão fora da sua esfera de 
competência;  III – recomendações, quando se tratar de manifes-
tação acerca da implementação de políticas, programas públicos 
e normas com repercussão na gestão de recursos hídricos, inclu-
sive quando se tratar de matéria relativa à gestão de recursos 
hídricos a ser encaminhada ao Conselho Nacional e/ou Estadual 
de Recursos Hídricos;  IV –deliberações, quando se tratar de de-
cisão relacionada à atribuição deliberativa do Comitê de Bacia; V 
– decisões, quando se tratar de arbitrar conflitos relacionados ao 
uso da água na sua área de atuação. §1° As resoluções, moções, 
recomendações, e deliberações serão datadas e numeradas em 
ordem distinta, cabendo à Secretaria Executiva corrigi-las, quando 
couber, ordená-las e indexá-las.  §2º O Presidente poderá adiar, 
em caráter excepcional, a publicação de qualquer matéria apro-
vada, desde que constatados equívocos, bem como infrações a 
normas jurídicas ou impropriedades em sua redação, devendo ser 
a matéria obrigatoriamente incluída em reunião subsequente da 
Assembleia Geral, acompanhada de proposta de emenda devida-
mente justificada. §3º Os atos administrativos elencados neste 
artigo deverão ser numerados sequencialmente pela Secretaria 
Executiva. Art. 25 Poderá ser requerida urgência na apreciação 
pela Assembleia Geral de qualquer matéria não constante da Or-
dem do Dia. §1º O requerimento de urgência será subscrito por, 
no mínimo, 1/5 (um quinto) do número total de votos do Comitê e 
poderá ser acolhido a critério da Assembleia, se assim o decidir, 
por maioria simples. §2º O requerimento de urgência será apre-
sentado no início da Ordem do Dia acompanhando a respectiva 
matéria. Art. 26 É facultado a qualquer representante de organi-
zação-membro em exercício de titularidade, mediante requerimen-
to ao Presidente, solicitar: I – vista devidamente justificada, de 
matéria ainda não apreciada pela Assembleia Geral; II – a retirada 
da Ordem do Dia de matéria de sua autoria. §1º O prazo para 
vista não deverá ser superior a 10 (dez) dias, contado a partir da 
Assembleia em que foi realizado, devendo a solicitação ser regis-
trada em ata. §2º Ao término do prazo referido no parágrafo ante-
rior, o requerente deverá encaminhar parecer acerca da matéria 
à Secretaria Executiva. §3º A matéria retirada para vista deverá 
ser reapresentada em reunião subsequente da Assembleia Geral, 
acompanhada do parecer a que se refere o parágrafo anterior. §4º 
O prazo não será acumulativo nos casos em que mais de um re-
presentante de organização-membro do Comitê pedir vista. §5º A 
matéria retirada por iniciativa de seu autor deverá ser reapresen-
tada em reunião subsequente da Assembleia Geral, devendo a 
solicitação ser registrada em ata. §6º Não será acatado o pedido 
de vista ou de retirada da Ordem do Dia que for realizado após o 
início da discussão da matéria, exceto se o pedido for aprovado 
por 1/3 (um terço) dos representantes de organizações-membro 
em exercício de titularidade presentes à Assembleia Geral. Art. 27 
As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria 
simples dos votantes, a serem apuradas em votação aberta. §1º 
Caberá ao Presidente, além do voto comum, o de qualidade. §2º 
As votações serão nominais. §3º Qualquer votante poderá abster-
se de votar. §4º A critério da Assembleia Geral, a votação de qual-
quer matéria poderá ser realizada em escrutínio, desde que apro-
vada por 1/3 dos votantes presentes. §5º Deverá constar em ata 
o número de votos favoráveis, contrários e de abstenções para 
cada matéria deliberada, bem como o número de brancos e nulos, 
quando for o caso. Subseção V Do Registro das Reuniões Art. 28 
As reuniões da Assembleia Geral serão registradas em ata, a ser 
redigida pela Secretaria Executiva. Art. 29 A ata de reunião deve-
rá ser: I – aprovada pela Assembleia Geral na primeira reunião 
subsequente; II – assinada pelo Presidente e pelo Secretário Exe-
cutivo; III – publicada no Sistema de Informações de Recursos 
Hídricos do Estado de Santa Catarina – SIRHESC. Art. 30 A pre-
sença das organizações-membro nas reuniões da Assembleia 
Geral verificar-se-á pela assinatura de seus representantes, titu-
lares ou suplentes, em lista especialmente destinada para este 
fim. Parágrafo único. Para efeito de apuração de quórum, consi-
derar-se-á como presente apenas o representante titular de orga-
nização-membro ou seu suplente no exercício de titularidade. 
Seção III Da Presidência. Art. 31 A Presidência do Comitê Canoi-

nhas e Afluentes do Rio Negro é constituída de 1 (um) Presidente 
e 1 (um) Vice-Presidente, eleitos pela Assembleia Geral dentre os 
representantes titulares de suas organizações-membro. Parágra-
fo único. O Comitê é dirigido pelo Presidente e, nas suas faltas e 
impedimentos, pelo Vice-Presidente. Art. 32 O mandato da Presi-
dência é de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondução. Art. 
33 São atribuições do Presidente: I – representar o Comitê ativa 
ou passivamente; II – convocar e presidir as reuniões ordinárias e 
extraordinárias da Assembleia Geral; III – estabelecer consensu-
almente a agenda das reuniões; IV – determinar o arquivamento 
ou a devolução de documentos;V – submeter aos representantes 
das organizações-membro da Assembleia Geral, expedientes 
oriundos da Secretaria Executiva;  VI – requisitar serviços especiais 
dos representantes das organizações-membro da Assembleia Ge-
ral e delegar competências; VII – expedir pedidos de informações 
e consultas às autoridades municipais, estaduais ou federais; 
VIII– tomar decisões de caráter urgente ad referendum da Assem-
bleia Geral; IX– cumprir e determinar o cumprimento das delibe-
rações da Assembleia Geral através da Secretaria Executiva; X 
– credenciar, a partir de solicitação dos representantes das orga-
nizações-membro do Comitê, pessoas ou organizações públicas 
ou privadas, para participarem de cada reunião, com direito a voz 
e sem direito a voto;  XI – assinar contratos, convênios, termos de 
colaboração, acordos e ajustes aprovados pela Assembleia Geral; 
XII – propor à Assembleia Geral, obedecidas às exigências da 
Legislação Federal e Estadual, a criação da Agência de Bacia 
Hidrográfica ou Agência de Água; XIII – submeter o orçamento e 
contas da Agência de Bacia Hidrográfica ou Agência de Água, bem 
como, os planos de aplicação de recursos, à aprovação da Assem-
bleia Geral; XIV – supervisionar os trabalhos da Secretaria Exe-
cutiva; XV – dar conhecimento à Assembleia Geral de proposta 
para criação de Câmaras Técnicas; XVI – convidar para participar 
das reuniões da Assembleia Geral, personalidades e especialistas 
em função de matéria constante da Ordem do Dia; XVII– nomear 
comissão eleitoral para conduzir os trabalhos das eleições do Co-
mitê; XVIII – convocar as Assembleias Setoriais Públicas; XIX – 
exercer outras atribuições inerentes ao cargo; XX – cumprir e fazer 
cumprir este Regimento Interno. Art. 34 São atribuições do Vice
-Presidente: I – substituir o Presidente em suas faltas e impedi-
mentos; II – exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pelo 
Presidente. Seção IV Da Secretaria Executiva. Art. 35 A Secretaria 
Executiva é constituída por 1 (um) Secretário Executivo, eleito pela 
Assembleia Geral dentre os representantes titulares de suas or-
ganizações-membro.  Art. 36 O mandato da Secretaria Executiva 
é de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondução. Art. 37 São 
atribuições da Secretaria Executiva: I – secretariar as reuniões do 
Comitê, preparar a agenda e elaborar as atas; II – produzir os atos 
administrativos decorrentes das deliberações da Assembleia Geral; 
III – encaminhar as decisões e deliberações tomadas; IV – orga-
nizar a documentação técnica e administrativa de interesse do 
Comitê; V – preparar relatórios, ofícios e demais documentos a 
serem encaminhados a externos; VI – responsabilizar-se pela di-
vulgação dos atos do Comitê; VII – formular e encaminhar ao 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH consultas, re-
soluções e proposições, bem como o relatório anual de atividades, 
aprovado pela Assembleia Geral;  VIII – coordenar e relatar o 
processo de renovação das organizações-membro do Comitê; IX 
– acompanhar os trabalhos de câmaras técnicas; X – submeter a 
Ordem do Dia à aprovação do Presidente antes de convocar a 
reunião da Assembleia Geral. XI – outras atividades a serem de-
finidas nesse Regimento Interno ou pela Assembleia Geral.  Pa-
rágrafo único. Para o exercício pleno das atribuições de Secretaria 
Executiva, o Comitê poderá contar com o apoio de Agência de 
Bacia Hidrográfica ou Agência de Água. Seção V Das Câmaras 
Técnicas, Subseção I - Da Definição e Competências. Art. 38 As 
Câmaras Técnicas são organismos de caráter consultivo com fun-
ção de assessoramento técnico-científico e institucional, visando 
subsidiar a tomada de decisões da Assembleia Geral. Art. 39 Com-
petem às Câmaras Técnicas, observadas suas respectivas atri-
buições definidas na Resolução de sua criação: I – analisar as 
propostas e estudos relativos a assuntos de sua competência; II 
– emitir posicionamentos sobre assuntos que lhe forem encami-
nhados; III – relatar e submeter à decisão da Assembleia Geral os 
assuntos a elas pertinentes; V – solicitar aos órgãos e entidades 
do Sistema Nacional ou Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, por meio da Secretaria Executiva do Comitê, manifesta-
ção sobre assunto de sua competência; V – convidar especialistas 
ou solicitar à Secretaria Executiva do Comitê sua contratação para 
assessorá-las em assuntos de sua competência; VI – criar Grupos 
de Trabalho, de caráter temporário e finalidade bem determinada, 
para tratar de assuntos específicos; VII – propor à Secretaria Exe-
cutiva a realização de reuniões conjuntas com outras Câmaras 
Técnicas do Comitê e com instâncias técnicas e de assessora-
mento de outros colegiados formuladores e reguladores de políti-
cas públicas. Subseção II Da Criação.  Art. 40 A Câmara Técnica 
será criada por deliberação da Assembleia Geral, mediante Reso-
lução específica. Art. 41 Uma vez instalada caberá à Câmara Téc-
nica estabelecer as normas para o seu funcionamento. Parágrafo 
único. As normas de funcionamento a que se refere o caput deste 
artigo deverão englobar, no mínimo: I – tempo de mandato do 
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coordenador, bem como a possibilidade de recondução; II – atri-
buições do coordenador; III – normas para convocação, realização 
e registro de suas reuniões. Subseção III Da Composição. Art. 42 
A Câmara Técnica será composta por organizações-membro que 
se farão representar por meio de: I – representante titular ou su-
plente das organizações-membro; II – outro representante de or-
ganização-membro que não é titular ou suplente no Comitê; III – 
representante externo, desde que indicado formalmente por uma 
das organizações-membro. Subseção IV Da Substituição. Art. 43 
A substituição de organização-membro na Câmara Técnica se dará 
nas seguintes situações: I – por solicitação da organização-mem-
bro; II – por deliberação da Assembleia Geral; III – em caso de 
desligamento da organização-membro no Comitê. Parágrafo único. 
Nos casos previstos no caput deste artigo, a Assembleia Geral 
definirá nova organização-membro para integrar a Câmara Técni-
ca. Subseção V Da Coordenação. Art. 44 A Câmara Técnica será 
coordenada por um de seus integrantes, eleito na primeira reunião 
de cada mandato, por maioria simples dos votos de seus integran-
tes presentes. 1º Em caso de vacância, será realizada nova eleição, 
para complemento do mandato em curso, em conformidade com 
o disposto no caput deste artigo. §2º Nos seus impedimentos, o 
coordenador da Câmara Técnica indicará, entre os participantes 
da Câmara, seu substituto. Subseção VI Do Funcionamento. Art. 
45 A Câmara Técnica reunir-se-á em sessão pública, a qual será 
instalada com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus 
integrantes. §1º Cabe à coordenação convocar as reuniões da 
Câmara Técnica. §2º A participação nas reuniões será registrada 
por meio de lista de presença. §3ºAs discussões relevantes e todas 
as decisões tomadas nas reuniões da Câmara Técnica serão re-
gistradas em ata. Art. 46 As decisões da Câmara Técnica serão 
tomadas por consenso ou pela votação da maioria simples de seus 
participantes presentes, incluindo o seu coordenador, a quem cabe 
o voto de qualidade. Art. 47 Os relatórios de trabalho e os parece-
res técnicos serão apresentados à Assembleia Geral pelo coorde-
nador ou, em caso de seu impedimento, por integrante da Câma-
ra Técnica a quem ele designar. Parágrafo único.  Ao final de cada 
exercício, cada Câmara Técnica deverá produzir o seu relatório 
anual de atividades, o qual deverá ser submetido à apreciação da 
Assembleia Geral na primeira reunião ordinária do ano. Subseção 
VII Da Extinção. Art. 48 A extinção de Câmara Técnica deverá ser 
aprovada pela Assembleia Geral, com base em proposta funda-
mentada. Parágrafo único. A extinção se efetivará por Resolução 
da Assembleia Geral. CaPÍtULO V Da eLeiçÃO e SUBStitUi-
çÃO DOS OCUPanteS Da PReSiDÊnCia e Da SeCRetaRia 
eXeCUtiVa. Seção I Das Disposições Gerais. Art. 49 A eleição 
para Presidência e Secretaria Executiva reger-se-á por Edital, a 
ser aprovado pela Assembleia Geral. Art. 50 A condução do pro-
cesso eleitoral será realizada por comissão destinada exclusiva-
mente para este fim, a qual deverá ser aprovada pela Assembleia 
Geral. Parágrafo único. A critério da Assembleia Geral poderão ser 
convidadas pessoas externas ao Comitê para comporem comissão 
eleitoral. Seção II Da Formação das Chapas Eleitorais. Art. 51 As 
chapas eleitorais serão formadas por representantes titulares das 
organizações-membro do Comitê. Art. 52 Não poderá ser negada 
inscrição de chapa eleitoral, ressalvando-se as disposições em 
contrário previstas neste Regimento Interno e no Edital do proces-
so eleitoral. Art. 53 A inscrição da chapa realizar-se-á junto à co-
missão eleitoral, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da 
realização da Assembleia Geral Eleitoral. §1º No ato da inscrição, 
a chapa deverá apresentar documento que ateste a anuência de 
todos os seus componentes aos cargos de Presidente, Vice-Pre-
sidente e Secretário Executivo. §2º Cabe à comissão eleitoral 
verificar, no momento da inscrição de cada chapa, o atendimento 
às exigências previstas em Edital e neste Regimento Interno. §3º 
Serão consideradas inválidas as chapas que solicitarem inscrição 
fora do prazo previsto no caput deste artigo. §4º Cabe à comissão 
eleitoral repassar os documentos de inscrição das chapas com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias da realização da Assembleia 
Geral Eleitoral à Secretaria Executiva, a qual registrará o trâmite 
e dará ciência à Presidência. Seção III Da Eleição. Art. 54 A eleição 
para Presidência e Secretaria Executiva será realizada em reunião 
ordinária da Assembleia Geral, mediante votação secreta. §1º 
Considerar-se-á eleita a chapa que obtiver maior número de votos. 
§2º No caso de empate, será considerada eleita a chapa cujos 
integrantes alcançarem a maior soma de idades. Art. 55 A eleição 
e o exercício dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secre-
tário Executivo deverão ser concomitantes, exceto nas hipóteses 
de vacância permanente previstas neste Regimento Interno. Seção 
IV Da Posse e Transmissão dos Cargos. Art. 56 A posse do Pre-
sidente, do Vice-Presidente e do Secretário Executivo, será efeti-
vada com a sua assinatura no termo de Posse. Art. 57 O Presi-
dente, o Vice-Presidente e o Secretário Executivo, eleitos para um 
determinado mandato, responderão pelo Comitê até a posse do 
próximo Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo. Seção 
V Da Vacância e Substituição. Art. 58 Havendo vacância perma-
nente do cargo de Presidente, o Vice-Presidente assumirá em 
definitivo a Presidência até o término do mandato vigente. Art. 59 
Havendo vacância permanente do cargo de Vice-Presidente ou de 
Secretário Executivo, eleição de caráter suplementar deverá ser 
realizada em, no máximo, 45 (quarenta e cinco dias) a contar da 

data da vacância. Parágrafo único. A eleição suplementar visa o 
preenchimento da vacância até o término do mandato vigente e 
será realizada nos moldes das eleições regulares, conforme des-
crito neste capítulo. Art. 60 O ocupante de cargo no Comitê será 
desligado de suas funções na Presidência ou na Secretaria Exe-
cutiva e seu cargo será considerado vago, se houver: I – extinção 
ou desligamento da organização-membro da qual é titular; II – al-
teração de representante titular por parte da organização-membro 
da qual o ocupante de cargo é representante. §1º Havendo o 
desligamento na hipótese prevista no caput deste artigo, proceder-
se-á substituição conforme disposto nos artigos 57 e 58 deste 
Regimento Interno. §2º Caso ocorra vacância de ambos os ocu-
pantes da Presidência por desligamento de suas organizações-
membro em razão de Assembleia Setorial Pública, assumirá a 
Presidência, interinamente, o representante titular de mais idade, 
até a próxima eleição regular. CaPÍtULO Vi Da eSCOLHa OU 
RenOVaçÃO DaS ORganiZaçÕeS-MeMBRO DO COMitÊ. 
Art. 61 As organizações-membro que compõem o Comitê Canoinhas 
e Afluentes do Rio Negro serão selecionadas em Assembleias 
Setoriais Públicas, conforme estabelecido no Capítulo IV da Re-
solução CERH nº 19, de 19 de setembro de 2017.  Art. 62 Publi-
cados os resultados das Assembleias Setoriais Públicas, as orga-
nizações selecionadas deverão informar por escrito à Secretaria 
Executiva do Comitê de Bacia Hidrográfica os dados dos repre-
sentantes titular e suplente. Parágrafo único. A comunicação formal 
a que se refere o caput deste artigo deverá conter o nome, a 
qualificação e os dados de contato dos representantes. Art. 63 O 
mandato das organizações-membro no Comitê de Bacia Hidrográ-
fica será de 4 (quatro) anos, sendo permitida a recondução. Ca-
PÍtULO Vii Da SUBStitUiçÃO, SUSPenSÃO e eXCLUSÃO 
POR FaLtaS. Art. 64 As organizações-membro que tiverem 3 
(três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) alternadas em reuniões da 
Assembleia Geral, justificadas ou não, serão notificadas para subs-
tituir seus representantes, titular e suplente. §1º Cabe à Secretaria 
Executiva efetuar a notificação prevista no caput deste artigo. §2º 
A substituição a que se refere o caput deste artigo ocorrerá con-
forme previsto no art. 36 da Resolução CERH nº 19, de 19 de 
setembro de 2017. CaPÍtULO Viii DaS DiSPOSiçÕeS FinaiS 
e tRanSitÓRiaS.  Art. 65 As alterações deste Regimento Inter-
no somente poderão ser votadas em reunião extraordinária da 
Assembleia Geral, convocada especialmente para esse fim, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e deverão ser aprovadas 
pelo voto de 2/3 (dois terços) das organizações-membro do Co-
mitê. Art. 66 As organizações-membro do Comitê que praticarem, 
em nome deste, atos contrários à lei ou às disposições do presen-
te Regimento Interno, responderão pessoalmente por esses atos. 
Art. 67 Na aplicação deste Regimento Interno, as dúvidas e casos 
omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral. Art. 68 Os man-
datos da Presidência e Secretaria Executiva em vigência durante 
a aprovação deste Regimento Interno poderão ser prorrogados ou 
abreviados visando atender ao disposto no Capítulo IV deste Re-
gimento Interno. Art. 69 O Comitê Canoinhas e Afluentes do Rio 
Negro terá o prazo de 1 (um) ano para se adequar às novas regras 
estabelecidas neste Regimento Interno a partir da data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. Art. 70 Este Regimento 
Interno entra em vigor na data de sua publicação.

Cod. Mat.: 752942

SeCRetaRia De eStaDO DO DeSenVOLViMentO eCOnÔ-
MiCO SUStentáVeL
Programa de Desenvolvimento da empresa Catarinense – PRO-
DeC. eXtRatO DO COntRatO nº 01/21, que entre si celebram 
o estado de Santa Catarina, por meio das Secretarias de estado 
do Desenvolvimento Econômico Sustentável e da Fazenda e a em-
presa PBg S.a, CNPJ/MF sob o 83.475.913/0002-72, estabelecida 
em tijucas/SC, doravante denominada CONtRAtAdA, referente 
à concessão de incentivo do PRODEC, destinado à expansão e 
modernização da produção, aprovada pela Resolução nº 765/20, de 
02/10/2020, do Conselho Deliberativo do PRODEC, fundamentado 
na Lei nº 13.342, de 10 de março de 2005, com suas alterações e 
no Decreto nº 704, de 17 de outubro de 2007, com suas alterações, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: CaRaCteRÍStiCaS 
DO inCentiVO: 1) MOntante: O valor do presente Contrato é 
de R$ 33.728.000,00 (trinta e três milhões e setecentos e vinte e 
oito mil reais). O montante do incentivo aprovado pelo Conselho 
Deliberativo do PRODEC, conforme Resolução nº 765/20, de 02 
de outubro de 2020, é de R$ 144.500.000,00 (cento e quarenta e 
quatro milhões e quinhentos mil reais), que será contratado para 
a implantação do projeto, as demais etapas a serem realizadas. 
2) PeRCentUaL: 75% (setenta e cinco por cento), sobre o in-
cremento do ICMS NORMAL calculado sobre a média gerada no 
período de junho de 2018 a maio de 2019, correspondente aos 12 
meses anteriores ao início da implantação do projeto; 3) PRaZO 
De FRUiçÃO: O montante do incentivo poderá ser fruído em até 
180 (cento e oitenta) meses, desde que não ultrapasse os limites 
previstos na Lei Complementar n° 160/2017 e no Convênio ICMS 
n° 190/2017, com seu início contado a partir da data estabelecida 
no Regime Especial, a ser concedido pela Secretaria de Estado 
da Fazenda, limitado ao valor do presente Contrato;4) PRaZO De 
CaRÊnCia: 48 (quarenta e oito) meses, para início da amortização, 

contados a partir do mês do efetivo uso; 5) aMORtiZaçÃO: cada 
parcela será amortizada pela contratada em prestações mensais, 
cada uma delas no valor correspondente à respectiva parcela uti-
lizada ou liberada; 6) taXa De JUROS: 0% (zero por cento) ao 
ano; 7) atUaLiZaçÃO MOnetáRia: 50% (cinquenta por cento) 
da UFIR ou, na falta desta, outro índice que, a critério do Poder 
Executivo, seja adotado para atualização dos tributos estaduais; 8) 
DaS gaRantiaS FiDeJUSSÓRiaS: Para assegurar o pagamento 
do incentivo do PRODEC, composto pela restituição do principal, 
pelos juros e pelo montante da atualização monetária da dívida, 
acrescidos de todas e quaisquer demais obrigações decorrentes 
desta operação, assinará, com base no relatório de análise do agente 
financeiro, na qualidade de INTERVENIENTES FIADORES, POR-
tOBeLLO SHOP S.a, inscrito no CnPJ nº 05.345.379/0001-95. 
Representantes legais: Mauro do Valle Perreira, brasileiro, casada em 
comunhão universal de bens, administrador de empresas, portador 
da Cédula de Identidade nº 3.879.178-1, SSP-SC e   inscrito no 
CPF nº 376.466.139-91. Ronei Gomes, brasileiro, casado, contador, 
portador da Cédula de Identidade nº 2.224.580, SSP-SC e inscrito 
no CPF nº 691.383.119-68 e responsabilizando-se solidariamente 
até final liquidação desta operação pelo fiel e exato cumprimento 
de todas as obrigações aqui assumidas. 09)  DOS enCaRgOS 
De inaDiMPLÊnCia: No caso de impontualidade nos pagamentos 
devidos a qualquer título, sem prejuízo do vencimento antecipado 
e da imediata exigibilidade de toda a dívida e demais cominações 
legais e convencionais, serão aplicados, até 90 dias após o ven-
cimento, os seguintes encargos de inadimplência: a) multa de 2% 
(dois por cento) sobre o valor das obrigações inadimplidas; b) 
pagamento de juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, 
pro rata temporis, incidentes sobre o saldo vencido. Não ocorrendo 
o recolhimento das parcelas liberadas no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da data de seu vencimento, os valores passarão 
a ser exigidos na forma prevista na legislação tributária (falta de 
recolhimento total ou parcial do imposto apurado pelo próprio sujeito 
passivo). Nesse caso, incidirão sobre os valores devidos, a partir 
do vencimento da parcela, multa, juros e atualização previstos na 
legislação tributária por falta do recolhimento total ou parcial do 
imposto apurado pelo próprio sujeito passivo. Florianópolis, 10 de 
novembro de 2020. SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE: Luciano 
José Buligon, Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável, Paulo Eli, Secretário de Estado da Fazenda, e pela 
CONTRATADA: Seu Administrador: Ronei Gomes.

Cod. Mat.: 752981

ReSOLUçÃO CeRH/SC nº 59, de 24 de junho de 2021. Ratifica 
o Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Canoas e Afluentes Catarinenses do Rio Pelotas. 
O COnSeLHO eStaDUaL De ReCURSOS HÍDRiCOS (CeRH), 
órgão de deliberação coletiva vinculado à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelas Leis nos 6.739, de 16 de dezembro 
de 1985, e 11.508, de 20 de julho de 2000, tendo vista o disposto 
em seu Regimento Interno; e Considerando o art. 25 da Lei nº 
9.748, de 30 de novembro de 1994, que dispõe caber ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos estabelecer as normas e orientar a 
constituição dos Comitês; Considerando o art. 4° inciso IX, da Lei 
nº 9.022, de 06 de maio de 1993, que estabelece ser competência 
do Órgão de Orientação Superior do Sistema estabelecer normas 
para a institucionalização de Comitês de Bacias Hidrográficas, 
ou outras formas associativas;  Considerando que o Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas e Afluentes 
Catarinenses do Rio Pelotas aprovou seu Regimento Interno através 
da Deliberação nº 01/2020, de 10 de março de 2020. Resolve: art. 
1° Ratificar o Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento da 
Bacia Hidrográfica do Rio Canoas e Afluentes Catarinenses do 
Rio Pelotas, conforme ANEXO ÚNICO desta resolução. art. 2° 
Encaminhar o Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento 
da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas e Afluentes Catarinenses 
do Rio Pelotas para publicação através de Decreto do Chefe do 
Poder Executivo Estadual. art. 3° Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. Florianópolis, 24 de junho de 2021. 
LUCianO JOSÉ BULigOn - Presidente do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - Secretário de estado do Desenvolvimento 
econômico Sustentável
ANeXO ÚNICO
RegiMentO inteRnO DO COMitÊ De geRenCiaMentO Da 
BaCia HiDROgRáFiCa DO RiO CanOaS e aFLUenteS Ca-
taRinenSeS DO RiO PeLOtaS – COMitÊ CanOaS e PeLO-
taS. Art. 1º Este Regimento Interno estabelece as disposições de 
organização e funcionamento do Comitê de Gerenciamento da 
Bacia Hidrográfica do Rio Canoas e Afluentes Catarinenses do Rio 
Pelotas, doravante denominado Comitê Canoas e Pelotas, que 
reger-se-á em conformidade com a legislação federal e estadual 
que regula a matéria, observadas as diretrizes gerais estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH e Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina – CERH. Art. 2º 
Para efeito deste Regimento Interno considera-se: I – organização: 
grupo, coletividade, entidade pública ou entidade privada, dotada 
de personalidade jurídica, passível de participação nas diferentes 
instâncias de um Comitê de Bacia Hidrográfica; II – organização-
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membro: organização integrante de Comitê de Bacia Hidrográfica; 
III – representante: pessoa física indicada por organização-mem-
bro para representá-la no Comitê de Bacia Hidrográfica; IV – re-
presentante legal: pessoa física a quem o contrato social, estatu-
to de funcionamento e/ou portaria específica confere poderes para 
representar uma organização; V – segmento: parcela da socieda-
de – Usuários de Água, População da Bacia e Órgãos da Admi-
nistração Federal e Estadual – que compõe o Comitê de Bacia 
Hidrográfica, visando refletir os múltiplos interesses com relação 
às águas nas decisões do colegiado; VI – setor: subdivisão de um 
determinado segmento, que visa garantir, no processo de escolha 
das organizações-membro do Comitê de Bacia Hidrográfica, a 
diversidade dos agentes que o compõem; VII – votante: represen-
tante titular de organização-membro, ou seu suplente em exercício 
de titularidade, em regime de votação; VIII – maioria simples: voto 
concordante de metade mais um dos votantes presentes; IX – 
votos válidos: votos que não forem considerados brancos, nulos 
ou abstenções. CaPÍtULO i Da natUReZa e Da SeDe DO 
COMitÊ. Seção I Da Natureza. Art. 3º O Comitê Canoas e Pelotas 
é órgão colegiado de nível regional, vinculado ao Conselho Esta-
dual de Recursos Hídricos, com atribuições normativas, delibera-
tivas e consultivas a serem exercidas na sua área de atuação. 
Parágrafo único. A área de atuação do Comitê Canoas e Pelotas 
situado na Região Hidrográfica RH 04 – Planalto de Lages, é for-
mada pela Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hí-
dricos UPG 4.1 - Canoas, conforme disposto na Divisão Hidrográ-
fica Estadual. Seção II Da Sede. Art. 4º A sede do Comitê Canoas 
e Pelotas fica situada no Município de Lages. CaPÍtULO ii Da 
COMPetÊnCia DO COMitÊ. Art. 5º Compete ao Comitê Canoas 
e Pelotas, no âmbito da sua área de atuação, o disposto no capí-
tulo II da Resolução CERH nº 19, de 19 de setembro de 2017. 
CaPÍtULO iii Da COMPOSiçÃO DO COMitÊ. Seção I Das Dis-
posições Gerais: Art. 6º O Comitê Canoas e Pelotas é composto 
por organizações-membro atuantes na Unidade de Planejamento 
e Gestão dos Recursos Hídricos UPG 4.1 - Canoas, em conformi-
dade com o disposto na legislação federal e estadual que regula 
a matéria. Art. 7º O Comitê Canoas e Pelotas é constituído por 30 
(trinta) organizações-membro, com direito a voz e voto, sendo: I 
– 12 (doze) organizações-membro oriundas do segmento Usuários 
de Água, cujo peso de representação deve refletir, tanto quanto 
possível, sua importância econômica na região e o seu impacto 
sobre os corpos de água; II – 12 (doze) organizações-membro 
oriundas do segmento População da Bacia, através dos poderes 
executivo e legislativo municipais e de Organizações Civis de Re-
cursos Hídricos, cujo peso de representação deve refletir, tanto 
quanto possível, sua importância social e política na região; e; III 
– 6 (seis) organizações-membro oriundas do segmento Órgãos da 
Administração Federal e Estadual atuantes na área de atuação do 
Comitê de Bacia Hidrográfica e que estejam relacionados com os 
recursos hídricos, cujo peso de representação deve refletir, tanto 
quanto possível, sua importância estratégica para a gestão de 
recursos hídricos na região. §1º O somatório das organizações-
membro dos poderes executivos da União, dos Estados e dos 
Municípios, obedecerá o limite de 40% (quarenta por cento) do 
total de votos do Comitê Canoas e Pelotas. §2º O número de or-
ganizações-membro integrantes do setor Organizações Civis de 
Recursos Hídricos deverá ser de, pelo menos, 20% (vinte por cen-
to) do total de votos do Comitê Canoas e Pelotas. §3º A represen-
tação das organizações-membro dar-se-á por pessoas físicas, 
sendo 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente, sendo este 
último responsável por substituir o primeiro em suas faltas e im-
pedimentos. §4º A função de representante de organização-mem-
bro do Comitê Canoas e Pelotas não será remunerada, sendo o 
seu exercício considerado serviço relevante. §5º Cabe às organi-
zações-membro informar, por escrito, à Secretaria Executiva do 
Comitê de Bacia Hidrográfica, os nomes e quaisquer eventuais 
alterações no seu quadro de representantes. Seção II Das Orga-
nizações-membro do Segmento Usuários de Água. Art. 8º As or-
ganizações-membro do segmento Usuários de Água são classifi-
cadas entre os seguintes setores: I – abastecimento público; II 
– lançamento de efluentes urbanos; III – indústria, captação e 
lançamento de efluentes industriais; IV – irrigação; V – criação 
animal; VI – hidroeletricidade; VII – mineração; e VIII – hidroviário, 
pesca, turismo, lazer e outros usos. Parágrafo único. O somatório 
de votos dos Usuários de Água, pertencentes a um determinado 
setor considerado relevante na área de atuação do Comitê de 
Bacia Hidrográfica, conforme os incisos I a VIII deste artigo, não 
pode ser inferior a 4% (quatro por cento) e superior a 20% (vinte 
por cento). Art. 9º Os Usuários de Água que demandam vazões 
ou volumes de água considerados insignificantes, desde que in-
tegrem associações regionais, locais ou setoriais de usuários de 
recursos hídricos, em conformidade com o inciso II, do art. 47, da 
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, são representados no seg-
mento previsto no inciso II, alínea b, do art. 10 deste Regimento 
Interno. Seção III Das Organizações-membro do Segmento Popu-
lação da Bacia. Art. 10 As organizações-membro do segmento 
População da Bacia são classificadas entre os seguintes setores: 
I – Municípios: a) Poder Executivo Municipal; b) Poder Legislativo 
Municipal; II – Organizações Civis de Recursos Hídricos: a) con-
sórcios e associações intermunicipais; b) associações regionais, 

locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; c) organizações 
técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos 
hídricos; d) organizações não governamentais com objetivos de 
defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade; e) outras 
organizações reconhecidas pelo Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos – CERH. §1º A representação das Organizações Civis de 
Recursos Hídricos no Comitê Canoas e Pelotas deve contemplar, 
no mínimo, três dos setores mencionados nas alíneas “a” a “e” do 
inciso II deste artigo. Seção IV Das Organizações-membro do 
Segmento Órgãos da Administração Federal e Estadual. Art. 11 As 
organizações-membro do segmento Órgãos da Administração 
Federal e Estadual são classificadas entre os seguintes setores: I 
– Poder Executivo Federal; II – Poder Executivo Estadual. CaPÍ-
tULO iV Da eStRUtURa e FUnCiOnaMentO DO COMitÊ. 
Seção I Da Estrutura; Art. 12 O Comitê Canoas e Pelotas dispõe 
da seguinte estrutura organizacional: I – Assembleia Geral; II – 
Presidência; III – Secretaria Executiva; IV – Câmaras Técnicas. 
Seção II Da Assembleia Geral, Subseção I Da Composição. Art. 
13 A Assembleia Geral é o órgão deliberativo do Comitê Canoas 
e Pelotas e é composta pelos representantes das organizações-
membro previstas no artigo 7º desse Regimento Interno. Parágra-
fo único. As organizações-membro serão escolhidas em Assembleias 
Setoriais Públicas, nos termos do capítulo VI deste Regimento 
Interno. Subseção II Das Competências, Art. 14 Compete à As-
sembleia Geral: I – discutir e deliberar assuntos de competência 
do Comitê; II – eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Secre-
tário Executivo do Comitê; III – aprovar os nomes dos integrantes 
da Comissão Eleitoral que conduzirá o processo de eleição do 
Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo do Comitê; IV 
– aprovar o processo de seleção e renovação das organizações-
membro do Comitê; V – aprovar o relatório anual de atividades do 
Comitê; VI – aprovar a proposta de criação de Câmaras Técnicas; 
VII – homologar as deliberações do Presidente, quando couber; 
VIII – alterar, quando necessário, e aprovar este Regimento Inter-
no, considerando as diretrizes dos Conselhos Nacional e Estadu-
al de Recursos Hídricos; IX – outras ações, atividades e atribuições 
estabelecidas em lei ou regulamento ou que lhes forem delegadas 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH. Art. 15 Aos 
representantes de organizações-membro compete: I – comparecer 
às reuniões; II – debater e deliberar as matérias que forem sub-
metidas ao Comitê; III – requerer informações, providências e 
esclarecimentos ao Presidente e ao Secretário Executivo; IV – 
pedir vista de matéria, observado o disposto no artigo 26 deste 
Regimento Interno; V – apresentar relatórios e pareceres nos pra-
zos fixados, quando couber; VI – apresentar propostas e sugerir 
matérias para apreciação da Assembleia Geral; VII – propor ques-
tões de ordem nas assembleias; VIII – observar, em suas mani-
festações, as regras de convivência e do decoro; IX – solicitar ao 
Presidente a convocação de reuniões extraordinárias, na forma 
prevista neste Regimento Interno; X – votar e ser votado para os 
cargos previstos neste Regimento Interno; XI – indicar, quando 
necessário, pessoas ou representantes de entidades públicas ou 
privadas, para participarem de reuniões específicas do Comitê, 
com direito à voz e sem direito a voto, obedecidas as condições 
previstas nesse Regimento Interno; XII – justificar a ausência, com 
antecedência, à Secretaria Executiva, no caso da impossibilidade 
de comparecimento às reuniões. Subseção III Da Convocação das 
Reuniões, Art. 16 A Assembleia Geral reunir-se-á: I – ordinaria-
mente, no mínimo, 2 (duas) vezes ao ano; e II – extraordinaria-
mente, sempre que necessário: a) por convocação do Presidente; 
ou b) a requerimento de, pelo menos, 1/3 (um terço) de suas or-
ganizações-membro. Art. 17 As reuniões ordinárias terão seu ca-
lendário anual fixado na última reunião do ano anterior. §1º Na 
primeira reunião ordinária do ano, deve obrigatoriamente constar 
da Ordem do Dia a prestação de contas e o relatório das atividades 
desenvolvidas no ano anterior. §2º Na última reunião ordinária do 
ano, deve obrigatoriamente constar da Ordem do Dia a previsão 
orçamentária e o plano de atividades para o ano subsequente.  Art. 
18 As reuniões da Assembleia Geral serão convocadas por edital. 
§1º O edital de convocação das reuniões da Assembleia Geral 
indicará expressamente data, hora e local em que será realizada 
a reunião, bem como a Ordem do Dia. §2º Ao edital de convocação 
será dado divulgação no Sistema de Informações de Recursos 
Hídricos do Estado de Santa Catarina – SIRHESC. §3º A convo-
cação, juntamente com a Ordem do Dia, será encaminhada aos 
representantes das organizações-membro, em via física ou ele-
trônica. §4º Os documentos relativos à matéria constante da Ordem 
do Dia serão enviados aos representantes das organizações-mem-
bro do Comitê com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. Art. 
19 A Ordem do Dia das reuniões da Assembleia Geral será elabo-
rada pela Secretaria Executiva e dela deverá constar: I – abertura 
da sessão e leitura da Ordem do Dia; II – leitura, discussão e vo-
tação da ata da reunião anterior; III – leitura dos expedientes e das 
comunicações; IV – deliberações; V – encerramento. Parágrafo 
único. A Secretaria Executiva deverá submeter a Ordem do Dia à 
aprovação do Presidente antes de convocar a reunião da Assem-
bleia Geral. Art. 20 As convocações para as reuniões da Assembleia 
Geral serão efetuadas com antecedência mínima de: I – 30 (trinta) 
dias da sua realização, no caso de reuniões ordinárias; II – 15 
(quinze) dias da sua realização, no caso de reuniões extraordiná-

rias. Subseção IV Da Realização das Reuniões.  Art. 21 As reuni-
ões da Assembleia Geral serão públicas, devendo ser realizadas: 
I – em qualquer um dos municípios da área de atuação do Comitê 
Canoas e Pelotas, desde que este seja previamente escolhido e 
aprovado pela Assembleia Geral. II – por meio de videoconferên-
cia, de acordo com regulamentação estabelecida pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos – CERH. Art. 22 A Assembleia 
Geral será instalada com a presença de, no mínimo: I – 50% (cin-
quenta por cento) mais 1 (um) do total de suas organizações-
membro em primeira convocação; II –1/3 (um terço) de suas or-
ganizações-membro, em segunda convocação, a ocorrer 30 
(trinta) minutos após a primeira convocação. Parágrafo único. No 
caso de adiamento de reunião, a nova reunião deverá ocorrer no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da reunião 
adiada. Art. 23 As reuniões da Assembleia Geral serão conduzidas 
conforme estabelecido na Ordem do Dia, observando-se o dispos-
to no art. 19 deste Regimento Interno. §1º A leitura da ata da 
reunião anterior poderá ser dispensada por requerimento de qual-
quer representante de organização-membro em exercício de titu-
laridade, mediante aprovação da Assembleia Geral. §2º Poderá 
ser requerida urgência na apreciação pela Assembleia Geral de 
qualquer matéria não constante da Ordem do Dia, observado o 
disposto no art. 25 deste Regimento. §3º A critério da Presidência, 
a ordem estabelecida na Ordem do Dia poderá ser modificada no 
início na reunião da Assembleia Geral, desde que aprovada pela 
maioria simples dos presentes. Art. 24 A matéria a ser submetida 
à apreciação da Assembleia Geral será constituída de temas vin-
culados à competência legal do Comitê, cujas deliberações serão 
manifestadas por meio de: I – resoluções, quando se tratar de 
decisão relacionada à atribuição normativa do comitê de bacia; II 
– moções, quando se tratar de manifestação do Comitê de Bacia, 
de qualquer natureza, relacionada a assuntos que estão fora da 
sua esfera de competência; III – recomendações, quando se tratar 
de manifestação acerca da implementação de políticas, programas 
públicos e normas com repercussão na gestão de recursos hídricos, 
inclusive quando se tratar de matéria relativa à gestão de recursos 
hídricos a ser encaminhada ao Conselho Nacional e/ou Estadual 
de Recursos Hídricos;  V – deliberações, quando se tratar de de-
cisão relacionada à atribuição deliberativa do Comitê de Bacia. §1° 
As resoluções, moções, recomendações, e deliberações serão 
datadas e numeradas em ordem distinta, cabendo à Secretaria 
Executiva corrigi-las, quando couber, ordená-las e indexá-las.  §2º 
O Presidente poderá adiar, em caráter excepcional, a publicação 
de qualquer matéria aprovada, desde que constatados equívocos, 
bem como infrações a normas jurídicas ou impropriedades em sua 
redação, devendo ser a matéria obrigatoriamente incluída em reu-
nião subsequente da Assembleia Geral, acompanhada de propos-
ta de emenda devidamente justificada. §3º Os atos administrativos 
elencados neste artigo deverão ser numerados sequencialmente 
pela Secretaria Executiva. Art. 25 Poderá ser requerida urgência 
na apreciação pela Assembleia Geral de qualquer matéria não 
constante da Ordem do Dia. §1º O requerimento de urgência será 
subscrito por, no mínimo, 1/5 (um quinto) do número total de votos 
do Comitê e poderá ser acolhido a critério da Assembleia, se assim 
o decidir, por maioria simples. §2º O requerimento de urgência 
será apresentado no início da Ordem do Dia acompanhando a 
respectiva matéria. Art. 26 É facultado a qualquer representante 
de organização-membro em exercício de titularidade, mediante 
requerimento ao Presidente, solicitar: I – vista, devidamente justi-
ficada, de matéria ainda não apreciada pela Assembleia Geral; II 
– a retirada da Ordem do Dia de matéria de sua autoria. §1º O 
prazo para vista não deverá ser superior a 15 (dez) dias, contado 
a partir da Assembleia em que foi realizado, devendo a solicitação 
ser registrada em ata. §2º Ao término do prazo referido no pará-
grafo anterior, o requerente deverá encaminhar parecer acerca da 
matéria à Secretaria Executiva. §3º A matéria retirada para vista 
deverá ser reapresentada em reunião subsequente da Assembleia 
Geral, acompanhada do parecer a que se refere o parágrafo an-
terior. §4º O prazo não será acumulativo nos casos em que mais 
de um representante de organização-membro do Comitê pedir 
vista. §5º A matéria retirada por iniciativa de seu autor deverá ser 
reapresentada em reunião subsequente da Assembleia Geral, de-
vendo a solicitação ser registrada em ata. §6º Não será acatado 
o pedido de vista ou de retirada da Ordem do Dia que for realiza-
do após o início da discussão da matéria, exceto se o pedido for 
aprovado por 1/3 (um terço) dos representantes de organizações-
membro em exercício de titularidade presentes à Assembleia Ge-
ral. Art. 27 As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas 
por maioria simples dos votantes, a serem apuradas em votação 
aberta. §1º Caberá ao Presidente, além do voto comum, o de 
qualidade. §2º As votações serão nominais. §3º Qualquer votante 
poderá abster-se de votar. §4º A critério da Assembleia Geral, a 
votação de qualquer matéria poderá ser realizada em escrutínio, 
desde que aprovada pela maioria simples dos votantes presentes. 
§5º Deverá constar em ata o número de votos favoráveis, contrá-
rios e de abstenções para cada matéria deliberada, bem como o 
número de brancos e nulos, quando for o caso. Subseção V Do 
Registro das Reuniões. Art. 28 As reuniões da Assembleia Geral 
serão registradas em ata, a ser redigida pela Secretaria Executiva. 
Art. 29 A ata de reunião deverá ser: I – aprovada pela Assembleia 
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Geral na primeira reunião subsequente; II – assinada pelo Presi-
dente e pelo Secretário Executivo; III – publicada no Sistema de 
Informações de Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina 
– SIRHESC. Art. 30 A presença das organizações-membro nas 
reuniões da Assembleia Geral verificar-se-á pela assinatura de 
seus representantes, titulares ou suplentes, em lista especialmen-
te destinada para este fim. Parágrafo único. Para efeito de apura-
ção de quórum, considerar-se-á como presente apenas o repre-
sentante titular de organização-membro ou seu suplente no 
exercício de titularidade. Seção III Da Presidência, Art. 31 A Pre-
sidência do Comitê Canoas e Pelotas é constituída de 1 (um) 
Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, eleitos pela Assembleia Ge-
ral dentre os representantes titulares de suas organizações-mem-
bro. Parágrafo único. O Comitê é dirigido pelo Presidente e, nas 
suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Presidente. Art. 32 O man-
dato da Presidência é de 2 (dois) anos, sendo permitida uma re-
condução. Art. 33 São atribuições do Presidente: I – representar 
o Comitê ativa ou passivamente; II – convocar e presidir as reuni-
ões ordinárias e extraordinárias da Assembleia Geral; III – estabe-
lecer consensualmente a agenda das reuniões; IV – determinar o 
arquivamento ou a devolução de documentos; V – submeter aos 
representantes das organizações-membro da Assembleia Geral, 
expedientes oriundos da Secretaria Executiva;  VI – requisitar ser-
viços especiais dos representantes das organizações-membro da 
Assembleia Geral e delegar competências; VII – expedir pedidos 
de informações e consultas às autoridades municipais, estaduais 
ou federais; VIII– tomar decisões de caráter urgente ad referendum 
da Assembleia Geral; IX– cumprir e determinar o cumprimento das 
deliberações da Assembleia Geral através da Secretaria Executi-
va; X – credenciar, a partir de solicitação dos representantes das 
organizações-membro do Comitê, pessoas ou organizações pú-
blicas ou privadas, para participarem de cada reunião, com direito 
a voz e sem direito a voto;  XI – assinar contratos, convênios, 
termos de colaboração, acordos e ajustes aprovados pela Assem-
bleia Geral; XII – propor à Assembleia Geral, obedecidas às exi-
gências da Legislação Federal e Estadual, a criação da Agência 
de Bacia Hidrográfica ou Agência de Água; XIII – submeter o or-
çamento e contas da Agência de Bacia Hidrográfica ou Agência 
de Água, bem como, os planos de aplicação de recursos, à apro-
vação da Assembleia Geral; XIV – supervisionar os trabalhos da 
Secretaria Executiva; XV – dar conhecimento à Assembleia Geral 
de proposta para criação de Câmaras Técnicas; XVI – convidar 
para participar das reuniões da Assembleia Geral, personalidades 
e especialistas em função de matéria constante da Ordem do Dia; 
XVII– nomear comissão eleitoral para conduzir os trabalhos das 
eleições do Comitê; XVIII – convocar as Assembleias Setoriais 
Públicas; XIX – exercer outras atribuições inerentes ao cargo; XX 
– cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno. Art. 34 São 
atribuições do Vice-Presidente: I – substituir o Presidente em suas 
faltas e impedimentos; II – exercer outros encargos que lhe forem 
atribuídos pelo Presidente. Seção IV Da Secretaria Executiva, Art. 
35 A Secretaria Executiva é constituída por 1 (um) Secretário Exe-
cutivo, eleito pela Assembleia Geral dentre os representantes titu-
lares de suas organizações-membro.  Art. 36 O mandato da Se-
cretaria Executiva é de 2 (dois) anos, sendo permitida uma 
recondução. Art. 37 São atribuições da Secretaria Executiva: I – 
secretariar as reuniões do Comitê, preparar a agenda e elaborar 
as atas; II – produzir os atos administrativos decorrentes das de-
liberações da Assembleia Geral; III – encaminhar as decisões e 
deliberações tomadas; IV – organizar a documentação técnica e 
administrativa de interesse do Comitê; V – preparar relatórios, 
ofícios e demais documentos a serem encaminhados a externos; 
VI – responsabilizar-se pela divulgação dos atos do Comitê; VII 
– formular e encaminhar ao Conselho Estadual de Recursos Hí-
dricos – CERH consultas, resoluções e proposições, bem como o 
relatório anual de atividades, aprovado pela Assembleia Geral;  
VIII – coordenar e relatar o processo de renovação das organiza-
ções-membro do Comitê; IX – acompanhar os trabalhos de câma-
ras técnicas; X – submeter a Ordem do Dia à aprovação do Pre-
s i d e n t e 
antes de convocar a reunião da Assembleia Geral. XI – outras 
atividades a serem definidas nesse Regimento Interno ou pela 
Assembleia Geral. Parágrafo único. Para o exercício pleno das 
atribuições de Secretaria Executiva, o Comitê poderá contar com 
o apoio de Agência de Bacia Hidrográfica ou Agência de Água. 
Seção V Das Câmaras Técnicas, Subseção I Da Definição e Com-
petências. Art. 38 As Câmaras Técnicas são organismos de cará-
ter consultivo com função de assessoramento técnico-científico e 
institucional, visando subsidiar a tomada de decisões da Assembleia 
Geral. Art. 39 Competem às Câmaras Técnicas, observadas suas 
respectivas atribuições definidas na Resolução de sua criação: I 
– analisar as propostas e estudos relativos a assuntos de sua 
competência; II – emitir posicionamentos sobre assuntos que lhe 
forem encaminhados; III – relatar e submeter à decisão da Assem-
bleia Geral os assuntos a elas pertinentes; IV – solicitar aos órgãos 
e entidades do Sistema Nacional ou Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, por meio da Secretaria Executiva do Comi-
tê, manifestação sobre assunto de sua competência; V – convidar 
especialistas ou solicitar à Secretaria Executiva do Comitê sua 
contratação para assessorá-las em assuntos de sua competência; 

VI – criar Grupos de Trabalho, de caráter temporário e finalidade 
bem determinada, para tratar de assuntos específicos; VII – propor 
à Secretaria Executiva a realização de reuniões conjuntas com 
outras Câmaras Técnicas do Comitê e com instâncias técnicas e 
de assessoramento de outros colegiados formuladores e regula-
dores de políticas públicas. Subseção II Da Criação. Art. 40 A 
Câmara Técnica será criada por deliberação da Assembleia Geral, 
mediante Resolução específica. Art. 41 Uma vez instalada caberá 
à Câmara Técnica estabelecer as normas para o seu funciona-
mento. Parágrafo único. As normas de funcionamento a que se 
refere o caput deste artigo deverá englobar, no mínimo: I – tempo 
de mandato do coordenador, bem como a possibilidade de recon-
dução; II – atribuições do coordenador; III – normas para convo-
cação, realização e registro de suas reuniões. Subseção III Da 
Composição. Art. 42 A Câmara Técnica será composta por orga-
nizações-membro que se farão representar por meio de: I – repre-
sentante titular ou suplente das organizações-membro; II – outro 
representante de organização-membro que não é titular ou suplen-
te no Comitê Canoas e Pelotas; III – representante externo, desde 
que indicado formalmente por uma das organizações-membro. 
Subseção IV Da Substituição. Art. 43 A substituição de organiza-
ção-membro na Câmara Técnica se dará nas seguintes situações: 
I – por solicitação da organização-membro; II – por deliberação da 
Assembleia Geral; III – em caso de desligamento da organização-
membro no Comitê. Parágrafo único. Nos casos previstos no caput 
deste artigo, a Assembleia Geral definirá nova organização-mem-
bro para integrar a Câmara Técnica. Subseção V Da Coordenação.  
Art. 44 A Câmara Técnica será coordenada por um de seus inte-
grantes, eleito na primeira reunião de cada mandato, por maioria 
simples dos votos de seus integrantes presentes. §1º Em caso de 
vacância, será realizada nova eleição, para complemento do man-
dato em curso, em conformidade com o disposto no caput deste 
artigo. §2º Nos seus impedimentos, o coordenador da Câmara 
Técnica indicará, entre os participantes da Câmara, seu substitu-
to. Subseção VI Do Funcionamento. Art. 45 A Câmara Técnica 
reunir-se-á em sessão pública, a qual será instalada com a pre-
sença de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus integrantes. §1º Cabe 
à coordenação convocar as reuniões da Câmara Técnica. §2º A 
participação nas reuniões será registrada por meio de lista de 
presença. §3ºAs discussões relevantes e todas as decisões toma-
das nas reuniões da Câmara Técnica serão registradas em ata. 
Art. 46 As decisões da Câmara Técnica serão tomadas por con-
senso ou pela votação da maioria de seus participantes presentes, 
incluindo o seu coordenador, a quem cabe o voto de qualidade. 
Art. 47 Os relatórios de trabalho e os pareceres técnicos serão 
apresentados à Assembleia Geral pelo coordenador ou, em caso 
de seu impedimento, por integrante da Câmara Técnica a quem 
ele designar. Parágrafo único.  Ao final de cada exercício, cada 
Câmara Técnica deverá produzir o seu relatório anual de atividades, 
o qual deverá ser submetido à apreciação da Assembleia Geral 
na primeira reunião ordinária do ano. Subseção VII Da Extinção.  
Art. 48 A extinção de Câmara Técnica deverá ser aprovada pela 
Assembleia Geral, com base em proposta fundamentada. Pará-
grafo único. A extinção se efetivará por Resolução da Assembleia 
Geral. CaPÍtULO V Da eLeiçÃO e SUBStitUiçÃO DOS OCU-
PanteS Da PReSiDÊnCia e Da SeCRetaRia eXeCUtiVa. 
Seção I Das Disposições Gerais. Art. 49 A eleição para Presidên-
cia e Secretaria Executiva reger-se-á por Edital, a ser aprovado 
pela Assembleia Geral. Art. 50 A condução do processo eleitoral 
será realizada por comissão destinada exclusivamente para este 
fim, a qual deverá ser aprovada pela Assembleia Geral. Parágrafo 
único. A critério da Assembleia Geral, poderão ser convidadas 
pessoas externas ao Comitê para comporem comissão eleitoral. 
Seção II Da Formação das Chapas Eleitorais. Art. 51 As chapas 
eleitorais serão formadas por representantes titulares das organi-
zações-membro do Comitê. Parágrafo único. Somente poderão 
constituir chapa eleitoral, representantes de organizações-membro 
que tenham estado em exercício nos últimos 12 (doze) meses, a 
contar da data de lançamento do Edital. Art. 52 A inscrição da 
chapa realizar-se-á junto à comissão eleitoral, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias da realização da Assembleia Geral 
Eleitoral. §1º No ato da inscrição, a chapa deverá apresentar do-
cumento que ateste a anuência de todos os seus componentes 
aos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo. 
§2º Cabe à comissão eleitoral verificar, no momento da inscrição 
de cada chapa, o atendimento às exigências previstas em Edital 
e neste Regimento Interno. §3º Serão consideradas inválidas as 
chapas que solicitarem inscrição fora do prazo previsto no caput 
deste artigo. §4º Cabe à comissão eleitoral repassar os documen-
tos de inscrição das chapas com antecedência mínima de 8 (oito) 
dias da realização da Assembleia Geral Eleitoral à Secretaria Exe-
cutiva, a qual registrará o trâmite e dará ciência à Presidência. Art. 
53 Não poderá ser negada inscrição de chapa eleitoral, ressalvan-
do-se as disposições em contrário previstas neste Regimento In-
terno e no Edital do processo eleitoral. Seção III Da Eleição.  Art. 
54. A eleição para Presidência e Secretaria Executiva será reali-
zada em reunião ordinária da Assembleia Geral, mediante votação 
secreta. §1º Considerar-se-á eleita a chapa que obtiver maior nú-
mero de votos. §2º No caso de empate, será considerada eleita a 
chapa cujos integrantes alcançarem a maior soma de idades. Art. 

55 A eleição e o exercício dos cargos de Presidente, Vice-Presi-
dente e Secretário Executivo deverão ser concomitantes, exceto 
nas hipóteses de vacância permanente previstas neste Regimen-
to Interno. Seção IV Da Posse e Transmissão dos Cargos. Art. 56 
A posse do Presidente, do Vice-Presidente e do Secretário Exe-
cutivo, será efetivada com a sua assinatura no termo de Posse. 
Art. 57 O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário Executivo, 
eleitos para um determinado mandato, responderão pelo Comitê 
até a posse do próximo Presidente, Vice-Presidente e Secretário 
Executivo. Seção V Da Vacância e Substituição. Art. 58 Havendo 
vacância permanente do cargo de Presidente, o Vice-Presidente 
assumirá em definitivo a Presidência até o término do mandato 
vigente. Art. 59 Havendo vacância permanente do cargo de Vice
-Presidente ou de Secretário Executivo, eleição de caráter suple-
mentar deverá ser realizada em, no máximo, 45 (quarenta e cinco 
dias) a contar da data da vacância. Parágrafo único. A eleição 
suplementar visa o preenchimento da vacância até o término do 
mandato vigente e será realizada nos moldes das eleições regu-
lares, conforme descrito neste capítulo. Art. 60 O ocupante de 
cargo no Comitê Canoas e Pelotas será desligado de suas funções 
na Presidência ou na Secretaria Executiva e seu cargo será con-
siderado vago, se houver: I – extinção ou desligamento da orga-
nização-membro da qual é titular; II – alteração de representante 
titular por parte da organização-membro da qual o ocupante de 
cargo é representante. §1º Havendo o desligamento na hipótese 
prevista no caput deste artigo, proceder-se-á substituição confor-
me disposto nos artigos 58 e 59, deste Regimento Interno. §2º 
Caso ocorra vacância de ambos os ocupantes da Presidência por 
desligamento de suas organizações-membro em razão de Assem-
bleia Setorial Pública, assumirá a Presidência, interinamente, o 
representante titular de mais idade, até a próxima eleição regular. 
CaPÍtULO Vi Da eSCOLHa OU RenOVaçÃO DaS ORgani-
ZaçÕeS-MeMBRO DO COMitÊ. Art. 61 As organizações-mem-
bro que compõem o Comitê Canoas e Pelotas serão selecionadas 
em Assembleias Setoriais Públicas, conforme estabelecido no 
Capítulo IV da Resolução CERH nº 19, de 19 de setembro de 2017. 
CaPÍtULO Vii Da SUBStitUiçÃO, SUSPenSÃO e eXCLUSÃO 
POR FaLtaS. Art. 62 As organizações-membro que tiverem 3 
(três) faltas consecutivas em reuniões, justificadas ou não, serão 
notificadas para substituir seus representantes, titular e suplente. 
§1º Cabe à Secretaria Executiva efetuar a notificação prevista no 
caput deste artigo. §2º A substituição a que se refere o caput des-
te artigo ocorrerá conforme previsto no art. 36 da Resolução CERH 
nº 19, de 19 de setembro de 2017. Art. 63 Havendo reincidência 
sobre o disposto no 62 deste Regimento Interno, a organização-
membro será suspensa até que haja deliberação da Assembleia 
Geral quanto a sua exclusão do Comitê. §1º A Secretaria Execu-
tiva deverá notificar as organizações-membro referidas no caput 
deste artigo para apresentação de justificativa de ausência na 
reunião seguinte da Assembleia Geral. §2º A deliberação referida 
no caput deste artigo deverá estar inclusa na Ordem do Dia da 
reunião seguinte da Assembleia Geral. §3º Havendo deliberação 
pela permanência da organização-membro, a suspensão é dada 
por encerrada e as faltas são consideradas abonadas. §4º Haven-
do deliberação pela exclusão, a Secretaria Executiva notificará a 
organização-membro e iniciará processo de substituição, conforme 
previsto na seção V do Capítulo IV da Resolução CERH nº 19, de 
19 de setembro de 2017. §5º Em caso de não manifestação da 
organização-membro, a Assembleia Geral deliberará à revelia. 
CaPÍtULO Viii DaS DiSPOSiçÕeS FinaiS e tRanSitÓRiaS.  
Art. 64 As alterações deste Regimento Interno somente poderão 
ser votadas em reunião extraordinária da Assembleia Geral, con-
vocada especialmente para esse fim, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, e deverão ser aprovadas pelo voto de 2/3 (dois 
terços) das organizações-membro do Comitê. Art. 65 As organiza-
ções-membro do Comitê que praticarem, em nome deste, atos 
contrários à lei ou às disposições do presente Regimento Interno, 
responderão pessoalmente por esses atos. Art. 66 Na aplicação 
deste Regimento Interno, as dúvidas e casos omissos serão re-
solvidos pela Assembleia Geral. Art. 67 Os mandatos da Presidên-
cia e Secretaria Executiva em vigência durante a aprovação des-
te Regimento Interno poderão ser prorrogados ou abreviados 
visando atender ao disposto no Capítulo IV deste Regimento In-
terno. Art. 68 O Comitê Canoas e Pelotas terá o prazo de 1 (um) 
ano para se adequar às novas regras estabelecidas neste Regi-
mento Interno a partir da data de sua publicação no Diário Oficial 
do estado. Art. 69 este Regimento Interno entra em vigor na data 
de sua publicação.

Cod. Mat.: 752987

PORtaRia 489/2021 - Extrato de Termo de Compromisso do Pro-
grama “Novos Valores”, referente ao projeto atividade 005024 da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 
(SDE), conforme Decreto Estadual nº 781/782/2012 de 25.01.2012. 
Estagiário: Gabriel Davi Celeste CPF: 096.263.199-09. Termo de 
Compromisso nº 14/2021; Início: 16/07/2021. Valor: R$500,00. 
Lotação: Consultoria Juridica - COJUR.

Cod. Mat.: 753030
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Cod. Mat.: 753098

PORtaRia P/1766 - de 16/07/2021
autorizar, de acordo com o § 1° do artigo 9°, combinado com o 
§ 1° do artigo 6°, do decreto n° 3421/2005, conforme Processo 
SED 67471/2021, Hélio Viganó Júnior, Matrícula nº. 653.841-0-03, 
CNH:01562723304-BA, a conduzir veículo Oficial da Secretaria de 
Estado da Educação, até 30/12/2022. Município de São Lourenço 
do Oeste.

PORtaRia P/1767 - de 16/07/2021
RetiFiCaR, conforme Processo SED 67195/2021, a admissão 
em caráter temporário de JULIANA ALVES BORBA, matrícula nº. 
682.308-4-04, ocupante do cargo de Professor, para atuar no eeB 
PROF HERMINIO HEUSI DA SILVA, código 776000625700, município 
de ROMELÂNDIA, efetuada pela Portaria P/353, de 04/03/2021, 
publicada no DOE 21.473 de 08/03/2021, na parte referente à data 
fim que deverá ser 22/12/2021.

PORtaRia P/1768 - de 16/07/2021
FaZeR CeSSaR, conforme Processo Sed 66783/2021, a pedido 
da servidora, a partir de 14/07/2021, os efeitos da Portaria P/2131, 
de 25/11/2020, publicada no Diário Oficial do Estado n° 21.405, de 
27/11/2020, que prorrogou até 31/08/2021, o afastamento remune-
rado para frequentar curso de Mestrado, autorizado pela Portaria 
P/649, de 11/03/2020, à servidora LEANDRA BARBIERI, matrícula 
n°. 342.997-0-04.

PORtaRia P/1769 - de 16/07/2021
RetiFiCaR, conforme Processo SED 66509/2021, a admissão em 
caráter temporário de LUIZ CARLOS DA SILVA, matrícula 606.220-
2-01, ocupante do cargo de Professor, para atuar no eeB heR-
CILIO DEEKE, código 753000156950, município de BLUMENAU, 
efetuada pela Portaria P/1021, de 29/04/2021, publicada no DOE 
21.512 de 03/05/2021, na parte referente à data fim que deverá 
ser: 04/07/2021.

PORtaRia P/1770 - de 16/07/2021
RetiFiCaR, conforme Processo SED 65366/2021, a designação 
de SIMONE GOBATTO , Matrícula nº. 0372926-5-01, ocupante do 
cargo de Assistente de Educação, Nível MAG-04-G, com o regi-
me de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer a 
função de Assessor de Direção TIPO6-03 TURNOS, no CEJA DE 
Chapecó, código 760007005500, município de Chapecó, efetuada 
pela Portaria P/1370, de 02/06/2021, na parte referente ao TIPO 
da função, que deverá ser: TIPO7 - 03 TURNOS.

LuIZ FeRNANdO CARdOSO
Secretário de Estado da Educação

PORtaRia P/1771 - de 16/07/2021
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 

das atribuições DELEGADAS pela Portaria P/154 de 12/02/2021, 
publicada no DOE 21.457de 12/02/21 e com as competências 
previstas, no § 2º do art. 106 da Lei Complementar nº. 741, de 
2019, e considerando as razões expostas nos autos do ADR05 
003145/2021, resolve SUBSTITUIR, o membro da Comissão, ins-
taurada pela Portaria P/1697 de 08/07/2021, publicada no DOE 
21.559 do dia 09/07/2021, pag. 14, onde se Lê: CLAUDIO OLIVIO 
BIASuS, professor, mat. nº 212.233-2-01 , LeIA-Se: SALete SALINI 
PELLEGRINI, professora mat. nº 165.173-0-01, NV/REF: 04/H, 
lotada na CRE/Xanxerê, C.H 40h.

PORtaRia P/1772 de 16/07/2021
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no 
uso das atribuições legais, em especial o disposto no artigo 44, 
inciso IV, do Decreto Estadual nº 1.199, de 22 de junho de 2017, 
e Decreto Estadual 1886, 02 de dezembro de 2013, bem como 
Portaria P/132, de 08/02/2021, DOE 21454, página 06, resolve:

Art. 1º Instaurar procedimento para concluir a fase interna de Tomada 
de Contas Especial, Processo SDR12 1221/2011, com a finalidade 
de apurar o uso indevido de verbas públicas objeto do Processo
Administrativo Disciplinar PGE 67328/2010, Processo SEF 47902/2008, 
conforme determina INFORMAÇÃO CGE nº 055/2019.

Art. 2º Constituir servidor SERGIO MACHADO MIBIELLI, matrícula 
nº 950.259-9-01, para instruir e remeter a tomada de contas especial 
ao órgão de controle interno no prazo 90(noventa) dias, contados 
da publicação desta Portaria, em conformidade com o disposto no 
Decreto nº 1.886/2013 e na Instrução Normativa nº TC-13/2012, 
visando a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 
quantificação do dano decorrente.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORtaRia P/1773 de 19/07/2021
aCReSCentaR, na Portaria n°.1708, de 12/07/2021, publicada 
no Diário Oficial n°.21.561de 13/07/2021, conforme Processo SCC 
12385/2021, que concedeu afastamento ao servidor SILVIO DAL-
MAGRO, matrícula nº. 296946-7-04, na parte referente à atuação, 
que deverá ser: para atuar na Coordenadoria Regional de Educação 
de São Miguel do Oeste, designado para prestar serviços no Núcleo 
de Gestão de Convênios do município de São Miguel do Oeste.

PORtaRia P/1774/2021
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 
das atribuições DELEGADAS pela Portaria 154 de 12/02/2021, 
publicada no DOE nº 21.457 de 12/02/2021 e com as competên-
cias previstas, no § 2º do art. 106 da Lei Complementar nº 741, 
de 2019e considerando as razões expostas nos autos do PAD nº 
AdR24 5156/2021, deCIde, com fundamento no inciso V do art. 

15 da Lei nº 16.861/2015, c/c o art. 60 da LCe nº 491/2010, o art. 
163, parágrafo único, e o art. 167, XI, da Lei nº 6.844/1986(Estatuto 
do Magistério), aplicar a penalidade de DISPENSA do servidora  
i.t.F, professora ACT, mat. nº.993.979-2,por infração aos incisos I 
e II do art. 160 e ao caput do art. 163 do estatuto referido.

Vitor Fungaro Balthazar
Secretário Adjunto de Estado da Educação
Delegação Portaria 154 de 12/02/2021.

Cod. Mat.: 753094

PORtaRia nº 295/2021

Altera os orçamentos das unidades orçamentárias que menciona 
no valor de R$ 2.749.048,85.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da compe-
tência que lhe confere o Ato n° 19, publicado no Diário Oficial nº 
21.429, de 5 de janeiro de 2021, de acordo com o inciso V, do art. 
8º da Lei nº 18.055, de 29 de dezembro de 2020, combinado com 
o que consta do Ato Normativo 2021AN00698, de julho de 2021, 
e nos autos do processo nº SeF 8441/2021,
R e S O L V e:
Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$ 
2.749.048,85 (dois milhões, setecentos e quarenta e nove mil, 
quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), 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 8441/2021 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, 19 de julho de 2021.

PaULO eLi
Secretário de Estado da Fazenda

anexo i – acréscimo
ato normativo 2021AN000698
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Órgão 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública
UO Código F.R.* n.D.** Valor
16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar
  06.126.0704.0241.013221
   0.1.11 33.90.40  1.100.000,00
Subtotal 1.100.000,00

Órgão 41000 Gabinete do Governador do Estado
UO Código F.R.* n.D.** Valor
41010 Fundação Catarinense de Esporte
  27.812.0650.0518.014880
   0.1.00 33.90.39  693.456,45
   0.1.00 33.90.93  111.889,24
   0.1.00 44.90.93  4.400,00
Subtotal 809.745,69
Órgão 44000 Secretaria de Estado da Agricultura, da 
Pesca e do Desenvolvimento Rural

UO Código F.R.* n.D.** Valor
44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de 
Santa Catarina
  20.609.0315.0318.002967
   0.6.19 33.90.30  20.000,00
Subtotal 20.000,00

Órgão 53000 Secretaria de estado da Infraestrutura e 
Mobilidade

UO Código F.R.* n.D.** Valor
53001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
  26.782.0110.0331.014435
   0.3.00 44.90.34  419.303,16
Subtotal 419.303,16
Órgão 54000 Secretaria de Estado da Administração 
Prisional e Socioeducativa

UO Código F.R.* n.D.** Valor
54096 Fundo Penitenciário do estado de Santa Catarina
  14.421.0760.0636.012496
   0.2.28 44.90.52  400.000,00
Subtotal 400.000,00
total 2.749.048,85
anexo ii – Redução
ato normativo 2021AN000698
Órgão 16000 Secretaria de Estado da Segurança Pública

UO Código F.R.* n.D.** Valor
16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar
  06.122.0704.1027.004072
   0.1.11 33.90.39  1.100.000,00
Subtotal 1.100.000,00
Órgão 41000 Gabinete do Governador do Estado

UO Código F.R.* n.D.** Valor
41010 Fundação Catarinense de Esporte
  27.812.0650.0053.014872
   0.1.00 33.90.39  809.745,69
Subtotal 809.745,69
Órgão 44000 Secretaria de Estado da Agricultura, da 
Pesca e do Desenvolvimento Rural

UO Código F.R.* n.D.** Valor
44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de 
Santa Catarina
  20.609.0315.0299.001800
   0.6.19 33.90.30  5.000,00
   0.6.19 33.90.33  5.000,00
   0.6.19 33.90.39  10.000,00
Subtotal 20.000,00
Órgão 53000 Secretaria de estado da Infraestrutura e 
Mobilidade

UO Código F.R.* n.D.** Valor
53001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
  26.782.0110.0009.015103
   0.3.00 44.90.51  419.303,16
Subtotal 419.303,16
Órgão 54000 Secretaria de Estado da Administração
Prisional e Socioeducativa

UO Código F.R.* n.D.** Valor
54096 Fundo Penitenciário do estado de Santa Catarina
  14.421.0760.0392.010920
   0.2.28 33.90.39  400.000,00
Subtotal 400.000,00
total 2.749.048,85

Subação
001800 Fiscalização de estabelecimentos inspecionados
002967 Ações de Defesa Sanitária Animal

004072 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo  PM
010920 Profissionalização dos apenados e adolescentes em 
conflito com a lei
012496 Apoio às centrais de penas e medidas alternativas
013221 Gestão da tecnologia da informação e comunicação  PM
014435 Supervisão regional de obras de infraestrutura
014872 Realização de eventos de esporte e lazer
014880 Apoio a entidades e eventos esportivos
015103 Pavimentação da SC350, trecho Aberlardo Luz  Passos 
Maia
*Fonte Recurso
0.1.00 Recursos ordinários  recursos do tesouro  RLd
0.1.11 Taxas da Segurança Pública  recursos do tesouro exer-
cício corrente
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos  rec 
outras fontesexercício corrente
0.3.00 Recursos ordinarios  recursos do tesouro exercícios 
anteriores
0.6.19 Recursos de Outras Fontes  Outras Taxas Vinculadas
**natureza Despesa
33.90.30 Material de Consumo
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção
33.90.39 Outros Serviços Terceiros  Pessoa Jurídica
33.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Pessoa Jurídica
33.90.93 Indenizações e Restituições
44.90.34 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização
44.90.51 Obras e Instalações
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
44.90.93 Indenizações e Restituições

Cod. Mat.: 753059

P O R t a R i a   n.º 1193 de 19/07/2021 
a SeCRetaRia De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBi-
LiDaDe - Sie, inscrita no CPNJ 82.951.344/0001-40,  resolve, 
torna público que o Instituto do Meio Ambiente (IMA) concedeu ao 
Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA - a seguinte 
Licença Ambiental:· Licença ambiental de instalação – Lai nº 
341/2019. 
LiCenCa aMBientaL De inStaLaçÃO n° 341/2019
O instituto do Meio ambiente - iMa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7°da Lei Estadual N° 
14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambien-
tal n° DIV/18187/CRP e parecer técnico n° 346/2015, concede a 
presente LiCenCa aMBientaL De inStaLaçÃO à:
empreendedor nome: 
dePARtAMeNtO eStAduAL de INFRAeStRutuRA – deINFRA
Endereço:  Rua  Tenente  Silveira, 162,  Centro,  10º  Andar 
CEP: 88010-300 – Municipio de Florianópolis Estado: SC CPF/
CNPj:05.510.080/0001-49
Para atividade de
Atividade: 33.12.00 - Implantação, Duplicação ou Pavimentação de 
Rodovias, exceto as vicinais ou sobre viasurbanas consolidadas.
empreendimento: deINFRA - ROd. SC 150 (Antiga SC-303) acesso 
StA. heLeNA e CONtORNO NORte
Localizada em
Endereço: Acesso Sta Helena e Contorno Norte, s/n.º  
CeP: 89.677-000 – Municipio: jaborá  estado: SC
Coordenada Plana: UTM X 439251.709150 - UTM Y 6977702.169872
Da instalação
A presente Licença, concebida com base nas informações apresen-
tadas pelo interessado, declara a viabilidade de implantação do 
empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos 
ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de 
qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou 
Municipal.
Condições gerais
I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apre-
sentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão 
ser precedidas de anuência do IMA.
II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições 
de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:
· Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a 
expedição da presente licença;
· A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
· Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da 
licença ou normas legais.
III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 
14.675/09, artigo 42.
IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença 
devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias con-
tados da data de comunicação de expedição da presente licença.
Prazo de validade
(72) meses, a contar da data da assinatura digital.

Documentos em anexo
Nada consta
Condições de validade
Descrição do empreendimento
Viabilidade para Renovação da Licença Ambiental de Instalação 
para as obras do contorno viário no município de Jaborá ao Distrito 
de Santa Helena - Entr. Acesso a Jaborá e Rodovia: Contorno 
Norte de jaborá, trecho: entr. SC-355 (p/ BR-153) - entr. SC-355 
(p/ BR-282), Lote 2, numa extensão de 15,63Km. 
atividades da implantação
- Marcação do eixo e demarcação da faixa de domínio;
- Mobilização de pessoal e equipamentos;
- Aberturas de acessos;
- Instalação e desmobilização de canteiro de obras;
- Terraplenagem;
- Pavimentação;
- drenagem;
- Obras de Arte Correntes;
- Sinalização: inclusive sinalização indicativa de fauna;
- Obras Complementares;
- Obras de Arte especiais;
- Meio Ambiente: fornecimento e plantio de mudas de árvores e 
arbustos selecionados; enleivamentos; estocagem e recuperação 
de camada vegetal; caixas separadoras de resíduos; escavação 
de valetas de proteção.
- Projeto Geotécnico;
- Plano e Projeto de Mobilização e Desmobilização.
Aspectos florestais
- AuC: citado no processo dIV/18186/CRP;
- Reserva Legal: Não aplicável;
- Área Verde: Não aplicável; 
Controles ambientais
Os controles ambientais da obra estão previstos nos programas 
ambientais apresentados, bem como nas medidas mitigadoras 
citadas no EAS para os itens abaixo descritos:
- Emissão de ruídos, poeiras e gases
- Início e/ou aceleração de Processos Erosivos
- Carreamento de sólidos e assoreamento da rede de drenagem
- Modificação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
- Alteração da cobertura vegetal - Alteração da paisagem natural
- Modificação na condição de estabilidade dos taludes
- Alteração na composição e hábitos da fauna - Geração de em-
prego e renda
- Efeitos sobre as atividades econômicas - Aumento da arreca-
dação municipal
- Modificação do tráfego urbano
- Possibilidade de acidentes, inclusive com cargas perigosas.
- Modificação do uso e ocupação do solo na área de influência direta;
- Sobrecarga da infraestrutura física e social da região.
Programas ambientais
Programa de gestão e supervisão ambiental;
Programa de mobilização, gestão e desmobilização do canteiro 
de obras;
Programa de educação ambiental;
Programa de comunicação social;
Programa de redução do desconforto e acidentes na fase de obras;
Programa de afugentamento e resgate brando da fauna silvestre;
Programa de resgate de bromélias e orquídeas da área de supressão;
Programa de controle e monitoramento da qualidade do ar;
Programa de controle e tratamento de efluentes;
Programa de gerenciamento de resíduos sólidos;
Programa de controle de instabilidade de cortes;
Programa de recuperação de áreas degradadas
Medidas compensatórias
Compensação pelo uso da aPP: deverá ser compensado con-
forme Conama 369/2006.
Compensação pela supressão Lei Mata atlântica: conforme 
descrito no parecer e condicionante do processo dIV/18186/CRP;
Compensação pelo SnUC: Nâo aplicável;
Compensação pela supressão de vegetação ameaçada de ex-
tinção: conforme descrito no parecer e condicionante do processo 
dIV/18186/CRP;
Condições específicas
1) Fica expressamente proibido o início de obras em áreas de 
particulares sem a devida indenização, somente poderá iniciar as 
obras nas áreas de domínio do DEINFRA; 
2) Fica expressamente proibido qualquer obra onde necessitar 
de supressão de vegetação nativa, podendo apenas efetuar 
a supressão quando da respectiva emissão da autorização 
de Corte - aUC;
3) Todos os outros controles ambientais e emergências deverão 
estar de acordo com a Legislação Ambiental em vigor;
4) Manter o funcionamento dos dispositivos e equipamentos de 
segurança contra acidentes danosos à Saúde Pública e ao Meio 
Ambiente, em perfeitas condições de uso, durante as obras;
5) Todo material de empréstimo, se necessário, deverá ser adquirido 
de jazidas devidamente licenciadas;
6) Apresentar a incorporação da sinalização de trânsito indicativa da 
presença de fauna silvestre próximas aos passafaunas ao projeto 
da obra, para as fases de implantação e operação;
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7) Se houver necessidade de bota-fora em outro local distante da 
obra, será objeto de licenciamento ambiental por parte do empre-
endedor;  As áreas a serem definidas como bota fora, não devem 
ocupar APP’s, não serem submetidas a supressão de vegetação 
e devem obter anuência do município;
8) Ao final da obra, todos os botas-foras citados no processo de 
licenciamento deverão ser recuperados ou apresentada justifica-
tiva para sua ocupação, comprovada por meio de relatório final e 
conclusivo com ART.
9) apresentar num prazo de 120 dias mapa de uso do solo do 
empreendimento com a devida metragem de aPP usada no 
empreendimento, em conjunto com proposta para compensação 
pelo uso da aPP conforme Conama 369/2006.
10) Os canteiros de obra deverão ser estabelecidos e desmobili-
zados de acordo com as normas técnicas pertinentes e ser auto 
suficientes em todas as questões de infraestrutura, transporte e 
saneamento básico;
11) Incentivar a formação profissional dos trabalhadores contratados 
para execução da obra;
12) Incorporar ao Programa de Salvamento Arqueológico ações 
para a conservação e reconhecimento nacional do patrimônio his-
tórico, bem como construção de uma unidade museológica, se 
necessário for;
13) Operar e manter o Programa de Supervisão Ambiental durante 
as obras de Implantação da rodovia;
14) Implantar faixas marginais junto a áreas densamente povoadas 
para circulação de equipamentos agrícolas, bicicletas e outros meios 
de transporte local, bem como implementar os ‘passa-gados’ ao 
longo da rodovia, de forma que seja evitado ao máximo o deslo-
camento de animais às margens da rodovia e, também, que não 
seja comprometida a produtividade leiteira destes;
15) Deverá ser requerida a licença ambiental de Operação no 
vencimento desta licença;
16) Caso esta Fundação julgue necessário outros projetos/progra-
mas ambientais podem ser solicitados no decorrer da implantação 
das obras de Reabilitação, pavimentação e melhorias da rodovia;
Observações
I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licencia-
mento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor. 
II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento 
e seus anexos.
III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, 
florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica. 
IV. A Licença Ambiental de Operação - LAO deve ser requerida 
antes do vencimento desta LAI.
V. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível 
do empreendimento.
IV. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, 
cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena 
do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável 
pela atividade /empreendimento licenciado por este documento.
thiago Augusto Vieira
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Matr. 0926.638-0

Cod. Mat.: 753131

P O R t a R i a   n.º 1194 de 19/07/2021 
a SeCRetaRia De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBi-
LiDaDe - Sie, inscrita no CPNJ 82.951.344/0001-40,  resolve, 
torna público que o Instituto do Meio Ambiente (IMA) concedeu ao 
Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA - a seguinte 
Licença Ambiental:· Licença ambiental de Operação – LaO nº 
6166/2020. 
LiCenCa aMBientaL De OPeRaçÃO n° 6166/2019
O instituto do Meio ambiente - iMa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7°da Lei Estadual N° 
14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambien-
tal n° DIV/18187/CRP e parecer técnico n° 346/2015, concede a 
presente LiCenCa aMBientaL De OPRaçÃO à:
empreendedor nome: 
SeCRetARIA de eStAdO dA INFRAeStRutuRA - SIe
Endereço:  Rua  Tenente  Silveira, 162,  Centro,  10º  Andar 
CEP: 88010-300 – Municipio de Florianópolis Estado: SC CPF/
CNPj: 82.951.344/0001-40
Para atividade de
Atividade: 33.12.00 - Implantação, Duplicação ou Pavimentação de 
Rodovias, exceto as vicinais ou sobre vias rbanas consolidadas.
empreendimento: SeCRetARIA de eStAdO dA INFRAeStRu-
tuRA - SIe
Localizada em
Endereço: Superintendencia Regional do Meio Oeste, s/n.º  Meio oeste 
Catarinense, CeP: 89.600-000 – Municipio: joaçaba  estado: SC
Coordenada Plana: UTM X 449953.179980 - UTM Y 6993534.553268
Da Operação 
A presente Licença, concebida com base nas informações apre-
sentadas pelo interessado, declara a viabilidade de operação do 
empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos 
ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de 

qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou 
Municipal.
Condições gerais
I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apre-
sentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão 
ser precedidas de anuência do IMA.
II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições 
de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:
· Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a 
expedição da presente licença;
· A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
· Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da 
licença ou normas legais.
III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 
14.675/09, artigo 42.
IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença 
devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias con-
tados da data de comunicação de expedição da presente licença.
Prazo de validade
(48) meses, a contar da data da assinatura digital.
Documentos em anexo
Nada consta
Condições de validade
Descrição do empreendimento
Trata-se de Licença Ambiental de Operação - LAO, para autorizar 
a operação da Rodovia SC-467 conservada, trecho: Jaborá - Entr. 
SC-150 (p/ Ouro)/ Contorno Acesso Jaborá/ Acesso Santa Helena 
(Segmentos A e B), com extensão de 33,62 km, integrante da SUPRE 
Meio Oeste, conforme trechos especificados abaixo:
- Segmento A: entr. de Acesso a jaborá - entr. SC-150 Contorno 
de Jaborá e Acesso a Jaborá com 29,62 km de extensão, que 
contempla a SC 467 (antiga SC-458), trecho: Entr. Acesso Jaborá 
- Entr. SC-150 (p/ Lacerdópolis); Rodovia: Acesso a Jaborá (antiga 
SC-458), trecho: entr. SC-467 - jaborá e Rodovia: Contorno de 
jaborá (antiga SC-458), trecho: entr. SC-355 (p/ BR-153) - entr. 
Acesso a jaborá (p/ SC-467).
- Segmento B que contempla Distrito de Santa Helena ao Entron-
camento Acesso a Jaborá, com 4,0 km de extensão.
Características técnicas:
- Tipo da obra: Implantação e Pavimentação Asfáltica
- Extensão do trecho: 33,620Km
- Faixa de Domínio: 30 m LD/LE
- Largura da Plataforma: 13,5m
- Largura da faixa de rolamento: 3,5m
- Velocidade de projeto: 60 km/h
A operação das rodovias corresponde às atividades relacionadas 
com a segurança do trânsito, engenharia de tráfego,a gestão do 
transporte de cargas e produtos perigosos, o controle de velocida-
de, a análise técnica de áreas críticas pelo acompanhamento de 
estatística de acidentes, a informação aos usuários das condições 
de trafegabilidade, e outras atividades relacionadas à fiscalização 
do trânsito e do uso da faixa de domínio. Esta LAO considera 
também a manutenção das rodovias como processo sistemático 
de correção, por meio de atividades corriqueiras e de emergência, 
incluindo as de interesse da Defesa Civil, com objetivo de oferecer 
ao usuário o tráfego confortável, econômico e seguro, por meio de 
ações realizadas em sua faixa de domínio, sendo essas:
1) Limpeza, capina e roçada da faixa de domínio;
2) Remoção de barreira de corte;
3) Recomposição de aterro;
4) Estabilização de taludes de corte e aterro;
5) Limpeza, reparo, recuperação e substituição de estruturas de 
muros de contenção;
6) Tapa-buracos, remendos superficiais e profundos;
7) Reparos, recomposição e substituição das camadas do pavi-
mento e no acostamento;
8) Reparos, substituição ou implantação de dispositivos de sina-
lização de segurança;
9) Reparos, substituição ou instalação de defensas metálicas e 
outros dispositivos de segurança;
10) Limpeza, reparos e recuperação de obras de artes especiais;
11) Operações de emergência a serem eventualmente realizadas, 
com objetivo de recompor, reconstruir ou restaurar trechos que 
tenham sido seccionados, obstruídos ou danificados por evento 
extraordinário ou catastrófico, colocando em flagrante risco o trá-
fego da rodovia;
12) Implantação ou substituição de dispositivos de drenagem, tais 
como bueiros, sarjetas, canaletas, meio-fio, descidas d ́água, entradas 
d ́água, bocas de lobo, bocas e caixas de bueiros, dissipadores de 
energia, caixas de passagem, poços de visita e drenos. 
Aspectos florestais
- Manter especial controle sobre a qualidade ambiental nas Áreas 
de Preservação Permanente - APP, conforme o disposto na Lei 
Federal nº 12651/2012, na área de influência direta do empreendi-
mento, repondo e mantendo a cobertura vegetal nativa compatível 
com a segurança viária;
- Uso de APP: foi utilizada a área de 1,24 ha em APP;
- Supressão de vegetação: Foi necessária a supressão de peque-
nas porções de fragmentos florestais e/ou pequenos fragmentos 
florestais totalizando 15,19 hectares de vegetação classificada 

como remanescente do ecótono entre FOM e FESD em estágio 
médio de regeneração. 
Controles ambientais
- Observar o Sistema de Gestão Ambiental da Operação Rodo-
viária na área de abrangência da SUPRE, de modo a garantir a 
implantação de procedimentos ambientais pertinentes a rodovias, 
considerando o Manual de Gestão Ambiental da SIE e os seguintes 
pressupostos:
1) O emprego de materiais de construção de origem regular com-
provada pelo licenciamento ambiental;
2) A garantia de adoção do gerenciamento dos resíduos incluindo 
a coleta, transporte e destinação adequada;
3) Equipamentos, máquinas e veículos devem operar dentro dos 
parâmetros definidos na legislação;
4) Manejo de substâncias perigosas (óleos, combustíveis, fluidos, 
emulsão, etc.) deve ser feito em local licenciado ou com adoção 
de medidas de proteção ambiental adequadas;
5) Restringir ao mínimo dispensável a supressão de vegetação 
nativa na faixa de domínio;
6) Obtenção do licenciamento em caso de necessidade de insta-
lação de canteiro de obras ou áreas de apoio;
7) Garantir a acessibilidade e segurança no transcurso dos serviços 
de manutenção;
8) Adotar procedimentos de comunicação social na divulgação 
de serviços que envolvam interferência com usuários lindeiros.
- Manter a estabilidade dos taludes, utilizando técnicas para con-
tenção de erosões;
- Manutenção dos passa fauna, passa gado e cercas delimitadoras 
de fauna;
Programas ambientais
1)  Programa de Gestão da Malha Rodoviária;
2) Programa de Gestão Ambiental da Operação - PGA;
3) Levantamento e Gerenciamento dos Passivos Ambientais;
4) Programa de Gestão dos Transportes de Produtos Perigosos;
5) Programa de Apoio ao Ordenamento Territorial Municipal;
6) Programa de Monitoramento de Fauna;
7) Programa de Manutenção de Vegetação na Faixa de Domínio;
8) Programa de Monitoramento de Tráfego e Estatística de Acidentes
Medidas compensatórias
1) Compensação ambiental pelo uso de aPP: Restauração de 
1,24 hectares de APP a ser realizada no Parque Estadual Fritz 
Plaumann, conforme documentação anexada no Processo SIE 
00018599/2020, junto à área de restauração de 21,67 hectares 
destinada à compensação e reposição florestal;
2) Compensação pela supressão de vegetação do Bioma Mata 
atlântica: Destinação de área equivalente que foi convertida em 
reposição de forma a restaurar 15,19 hectares de áreas degradadas.
3) Compensação pela supressão de espécie ameaçada: doa-
ção de 4.850 mudas da espécie Araucaria angustifolia a EPAGRI.
4) Reposição Florestal: Plantio de espécies nativas com o objetivo 
de restauração de 6,515 hectares de áreas degradadas. 
Condições específicas
1- Atender ao disposto na Instrução Normativa 63 do IMA.
2- Apresentação de relatórios dos programas ambientais de moni-
toramento, com periodicidade ANuAL, acompanhado
de ART do profissional habilitado.
3- A ampliação do empreendimento ou atividade licenciada que 
implique em alteração de suas atividades necessitado competente 
licenciamento ambiental (Resolução CONSEMA nº 98/2017, art. 
11°, parágrafos 1º ao 4°).
5- Deve ser observado o Sistema de Gestão Ambiental da Operação 
Rodoviária na área de abrangência da referida SUPRE, de modo 
a garantir a implantação de procedimentos ambientais pertinentes 
a rodovias, considerando o Manual de Gestão Ambiental da SIE.
6- Deve ser observado o gerenciamento dos resíduos sólidos, in-
cluindo armazenamento temporário, coleta, transporte e destinação 
adequada e licenciada.
7- Deve ser restringido ao mínimo possível a supressão de vege-
tação nativa na faixa de domínio.
8- O sistema de drenagem pluvial deverá proporcionar a manutenção 
da normalidade dos fluxos de água, mesmo perante chuvas intensas.
9- Deverão ser observadas as Áreas de Preservação Permanente 
- APP, fora do escopo deste licenciamento ambiental, de acordo 
com o disposto em Lei.
10- Os equipamentos de controle ambiental existentes deverão 
ser mantidos e operados adequadamente, de modo a conservar 
a eficiência, sendo tal responsabilidade única e exclusiva do em-
preendedor.
11- Cumprimento do termo de Compromissão assinado entre 
empreendedor e iMa.
Observações
I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licencia-
mento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor. 
II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento 
e seus anexos.
III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, 
florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica. 
IV. A Licença Ambiental de Operação - LAO deve ser requerida 
antes do vencimento desta LAI.
V. Cópia da presente licença deverá ser exposta em local visível 
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do empreendimento.
IV. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, 
cópia da documentação deve ser apresentada ao IMA sob pena 
do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável 
pela atividade /empreendimento licenciado por este documento.
thiago Augusto Vieira
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Matr. 0926.638-0

Cod. Mat.: 753132

ReSOLUçÃO CtP nº 1358, de 02 de junho de 2021.
Estabelece o regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos nas rodovias sob a circunscrição da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura e Mobilidade – SIE e dá outras providencias.
O COnSeLHO eStaDUaL De tRanSPORte De PaSSageiROS 
(CtP), usando de suas atribuições legais, e:
COnSiDeRanDO o disposto na Lei nº 10.233/2001, que atribui à 
ANTT a competência para legislar sobre o transporte de produtos 
perigosos em rodovias;
COnSiDeRanDO o Decreto  Federal  n.  2.063/1983,  que  dispõe  
sobre  multas  a  serem aplicadas  por  infrações  à  regulamenta-
ção  para  a  execução  do  serviço  de  transporte rodoviário de 
cargas ou produtos per
COnSiDeRanDO o disposto nos artigos 37 e especial,  sobre  a  
competência  das  autoridades  com  circunscrição  sobre  a  via  
para  a fiscalização do transporte de produtos perigosos;
COnSiDeRanDO os  termos  da  Lei  Complementar  nº  741  de  
12  de  junho  de  2019,  que atribuiu  à  SIE  o  controle  direto  ou  
indireto  do  trânsito  e  de  outras  atividades correlacionadas à 
operação das rodovias sob a jurisdição do Estado;
COnSiDeRanDO o  Decreto  Estadual  nº  437/2020,  que  estabe-
lece  como  competência  da Comissão Estadual de Transportes dos  
recursos  interpostos  contra  a  imposição  de  multas  decorrentes  
da  fiscalização  do transporte de produtos perigosos;
ReSOLVe:
art.  1º. Fica estabelecido o Regulamento para o Transporte Rodoviário 
de Produtos Perigosos realizado nas Rodovias sob a circunscrição 
da Secretaria de Estado da Insfrestrutura e Mobilidade – SIE.
CaPÍtULO i
DiSPOSiçÕeS PReLiMinaReS
art. 2º. Para fins deste Regulamento, considerem-se, além das 
definições contidas nele, as dispostas nas resoluções estabele-
cidas pela ANTT.
art. 3º. O Transporte rodoviário, nas Rodovias sob circunscrição 
da SIE, de produtos classificados como perigosos fica submetido 
às regras e aos procedimentos estabelecidos neste Regulamento 
e nas Instruções Complementares, sem prejuízo do disposto nas 
normas especificas de cada produto.
art. 4º. Fica atribuída competência aos servidores da SIE, para 
fiscalizar e autuar os responsáveis por infrações à legislação de 
transportes de produtos perigosos nas rodovias sob circunscrição 
da SIe.
Parágrafo Único. A SIE, mediante termo de cooperação técnica, 
poderá delegar competência a Policia Militar Rodoviária de Santa 
Catarina, para que atue como agente da autoridade, tendo as 
mesmas prerrogativas previstas aos servidores citados no caput.
CaPÍtULO ii
DO aUtO De inFRaçÃO
art. 5º. O auto de infração será lavrado mediante a verificação da 
pratica de qualquer conduta tipificada na resolução n.º 5.848/2019, 
da ANTT e suas eventuais alterações.
Parágrafo Único. Deve ser lavrado um auto de infração para cada 
infração constatada.
art. 6º. A auto de infração, observará os modelos aprovados pela 
SIe e será numerado.
§ 1º. O auto de infração somente poderá ser anulado por motivo 
justificado pelo agente.
§ 2º. Após a lavratura do auto, verificado que este é descabido, o 
agente responsável pela lavratura poderá solicitar à autoridade com 
circunscrição sobre a via o seu cancelamento, mediante justifica-
tiva. Caso seja a autoridade que verifique, esta poderá proceder 
o cancelamento de oficio.
art. 7º. O auto de infração poderá ser lavrado em documento 
físico ou por registro em sistema eletrônico, conforme disciplinado 
nesta Resolução.
art. 8º. O Auto de Infração conterá as seguintes informações:
I – Identificação da pessoa física ou jurídica infratora;
II – Descrição da situação que gerou a infração cometida;
III – Dispositivo legal ou regulamentar;
IV – Identificação do número do auto de infração;
V- Local, data e hora da identificação da irregularidade; e
VI – Identificação do agente de fiscalização;
VII – Identificação do condutor;
VIII – Identificação do(s) veiculo(s); e
IX – Identificação do(s) produto(s) transportado(s).
art. 9º. O infrator será comunicado da infração por meio da Noti-
ficação de Autuação.
art. 10º. A Notificação de Autuação, que observará os modelos 
aprovados pelas SIE, poderá ser efetuada:

i – pessoalmente, por intermédio de servidor da SIE, mediante 
recibo do destinatário ou de seu representante legal na segunda 
via do documento;
ii – mediante correspondência registrada, com Aviso de Rece-
bimento (AR), contendo indicação expressa de que se presta a 
notificar o destinatário;
iii – por qualquer outro meio que assegure o recebimento da no-
tificação de Autuação, inclusive eletrônico, nos termos descritos 
neste Resolução; ou
iV – por edital, quando desconhecido ou incerto o lugar em que se 
encontrar o infrator, ou quando frustrada a notificação por meio das 
modalidades anteriores, circunstância que será certificada nos autos.
§ 1º. O edital de notificação a que se refere o inciso IV do caput 
será publicado uma vez no Diário Oficial deste Estado.
§ 2º. Serão juntados aos autos, conforme o caso, cópia da Notifi-
cação de Autuação, do aviso de recebimento, do documento que 
comprove o recebimento, ou da publicação do Edital no Diário 
Oficial deste Estado.
CaPÍtULO iii
ReCURSO De inFRaçÃO
SeçÃO i
Da DeFeSa Da aUtUaçÃO
art. 11º. A defesa da autuação deve ser apresentada por escrito, 
seguindo padrão estabelecido pela SIE e deverá ser instruída com 
os documentos em que se fundamentar e firmada pelo interessado, 
por seu representante legal ou por mandatário, na sede da SIE, 
em suas Coordenadorias Regionais ou por ferramenta on-line dis-
ponibilizada pela SIE.
§ 1º. O prazo para apresentação da defesa será de 30 (trinta) dias 
e começa a flir a partir do recebimento da notificação.
§ 2º. Sendo o notificado pessoa jurídica, a peça de defesa deverá 
ser acompanhada de cópia do Contrato, Estatuto Social ou da 
Útima Alteração Contratual, quando o signatário for o represen-
tante legal da sociedade empresária,  ou por meio de procuração 
outorgando poderes expressos e documentos de identificação 
pessoal do signatário.
§  3º. Em caso de necessidade, a defesa poderá ser firmada por 
mandatário sem apresentação do instrumento de mandato, com o 
compromisso de que este será apresentado no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, dispensada nova intimação.
§ 4º. Decorrido o prazo sem que o instrumento de mandato seja 
apresentado, a defesa será considerada inexistente e desentra-
nhada mediante termo específico.
§ 5º. A não apresentação de defesa será certificada nos autos, 
mediante termo específico, prosseguindo o processo com a prática 
dos atos processuais subseqüentes.
art. 12º. Apresentada ou não a defesa, a autoridade responsável 
pelo processo decidirá, motivadamente, aplicando penalidade ou 
determinando o arquivamento do processo.
§ 1º. Decidindo pela aplicação de penalidade, expedirá Notificação 
de Multa.
§ 2º. As notificações a que se refere o § 1º observarão os modelos 
estabelecidos pela SIE.
§ 3º. O prazo para pagamento de multa é de 30 (trinta) dias, con-
tados do recebimento da respectiva notificação.
SeçÃO ii
DaS PROVaS
art. 13º. Cabe ao interessado a prova dos fatos que alegar, sem 
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução.
§  1º.  As  provas  deverão ser  produzidas  no  prazo  para  defesa  
e  apresentadas  juntamente com esta.
§ 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o interessado 
poderá, na defesa da autuação, apresentar documentos, e, às suas 
expensas, requerer diligências e perícias.
§ 3º. Serão recusados, mediante decisão fundamentada, os re-
querimentos que impliquem obtenção de provas ilícitas ou sejam 
considerados impertinentes, desnecessários ou protelatórios.
art. 14º. Ultrapassada a fase de defesa da autuação, se novos 
fatos vierem aos autos, será assegurado ao interessado abertura 
de prazo para manifestação.
SeçÃO iii
DaS nULiDaDeS
art. 15º. A nulidade de qualquer ato processual só prejudica os 
posteriores que dele diretamente dependam ou decorram.
Parágrafo Único: Os atos que apresentarem defeitos sanáveis 
poderão ser convalidados pela autoridade com circunscrição sobre 
a via, em decisão que evidencie que tais atos não acarretem lesão 
ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

art. 16º. Ao declarar qualquer nulidade, a autoridade competente 
para o julgamento especificará os atos alcançados e determinará 
as providências necessárias.
Parágrafo Único: Verificada, no entanto, a existência de vício insa-
nável, poderá ser declarada a nulidade parcial ou total do processo, 
ordenando-se, no último caso, a instauração de novos processos.
art.17º. Não será declarada a nulidade:
i - se dela não resultar prejuízo para a Administração ou para a defesa;
ii – se não influir na apuração dos fatos ou na decisão; ou
iii - argüida por quem lhe deu causa ou para com ela concorreu.

SeçÃO iV
Da DeCiSÃO
art. 18º. Concluída a instrução pelo setor responsável na SIE, os 
autos serão encaminhados à autoridade competente com circuns-
crição sobre a via, para proferir decisão.
§ 1º. A autoridade julgadora poderá, antes de proferir decisão, 
determinar a realização das diligências que entender cabíveis, 
devendo, se necessário, intimar o interessado para a sua realização 
e para manifestação quanto aos respectivos resultados.
§ 2º. A decisão, devidamente fundamentada, será proferida no 
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, em caso 
de justificada necessidade.
§ 3º. A decisão será sempre comunicada ao interessado.
SeçÃO V
DOS ReCURSOS
art.19º. A competência para análise dos recursos em segunda ins-
tância é do Conselho Estadual de Transporte de Passageiros – CTP.
art. 20º. Da decisão da defesa de autuação, cabe recurso, em 
face de razões de legalidade e de mérito, a ser interposto, salvo 
disposição legal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em 
que o interessado for intimado.
Parágrafo Único: O recurso será interposto mediante requerimento 
escrito, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos que 
amparam suas alegações.
art. 21º. Interposto o recurso e havendo outros interessados, a 
autoridade julgadora deverá intimá-los para que, no prazo de cinco 
dias úteis, apresentem alegações.
art. 22º. Os recursos serão recebidos com efeito suspensivo.
art. 23º. O recurso será julgado no prazo de 30 (trinta) dias contados 
do recebimento dos autos pelo órgão ou autoridade competente 
para o julgamento, prorrogável por igual período em caso de jus-
tificada necessidade.
§ 1º. O órgão ou a autoridade competente para o julgamento do 
recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou 
parcialmente a decisão recorrida, na matéria que for de sua com-
petência.
§ 2º. O órgão ou a autoridade competente para o julgamento do 
recurso poderá solicitar diligências  ou  documentos  para  instrução 
do processo, suspendendo-se o prazo neste período.
§ 3º. Julgado procedente o recurso, o processo será arquivado.
§ 4º. Julgado improcedente o recurso, o infrator deverá efetuar o 
pagamento da multa, se esta for a sanção aplicada, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados do recebimento da respectiva comunicação.
§ 5º. Sobre a multa vencida e não paga serão acrescidos juros e 
multa de mora, calculadas nos termos e na forma da legislação 
aplicável.
art. 24º. O recurso não será conhecido quando interposto:
I -fora do prazo;
II - perante órgão ou autoridade incompetente;
III - por quem não tenha legitimidade para tanto; ou
IV - contra decisão de que não caiba recurso na esfera administrativa.
Parágrafo Único: O não conhecimento do recurso não impede que 
a SIE reveja, de ofício, eventual ato ilegal, desde que não ocorrida 
preclusão administrativa.
art. 25º. A  decisão  proferida  pela  CTP  no  julgamento  de  recur-
so,  salvo  se  emanada  de autoridade incompetente, é definitiva.
§ 1º. É também definitiva a decisão:
I - quando esgotado o prazo para recurso, sem que tenha sido 
interposto, fato que será certificado por termo nos autos;
II - na parte que não tiver sido objeto de recurso.
§ 2º. A decisão definitiva será comunicada ao recorrente.
art. 26º. Será concedido desconto de 30% (trinta por cento) ao 
valor da multa, na hipótese de o infrator renunciar expressamente 
ao direito de interpor recurso administrativo contra a decisão que 
lhe aplicou sanção, no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único: A renúncia ao direito de interpor recurso admi-
nistrativo constitui confissão de dívida e será formalizada mediante 
termo que observará os modelos aprovados pela SIE, o qual será 
postado ou protocolado na SIE, e acompanhado do comprovante 
de pagamento.
art. 27º. A inadimplência constitui condição hábil e suficiente para 
a inscrição do débito no Cadastro Informativo de Créditos Não 
Quitados do Setor Público Federal - Cadin e Dívida Ativa, sem o 
desconto previsto no art. 26.
CaPÍtULO iV
Da PenaLiDaDe
art.  28º. As penalidades a serem aplicadas em decorrência das 
infrações praticadas serão aquelas previstas nas Resoluções da 
ANtt.
art.  29º. A aplicação da penalidade não isenta o infrator da obrigação 
de corrigir a irregularidade, assim como a correção de eventuais 
faltas ou irregularidades não é causa de extinção de punibilidade.
art. 30º. A imposição de penalidade dar-se-á sem prejuízo de apu-
ração da responsabilidade civil e penal.
art. 31º. Na reincidência de infrações com idêntica tipificação, 
no prazo de 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado 
da primeira infração cometida, a multa deverá ser aplicada com 
acréscimo de 25% em relação aos valores estabelecidos nas Re-
soluções da ANTT.
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§  1º.  O acréscimo nos valores da multa citados no caput, serão 
processados automaticamente, por meio de análise do sistema 
informatizado.
§  2º.  É considerada reincidência quando houver o trânsito em 
julgado do processo administrativo.
art. 32º. A autoridade competente registrará as penalidades apli-
cadas às pessoas físicas e jurídicas infratoras e providenciará a 
cobrança dos valores decorrentes.
art. 33º. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação punitiva da SIE, con-
tados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente 
ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§  1º.  Incide  a  prescrição  no  procedimento  administrativo  para-
lisado  por  mais  de  3  (três) anos,  pendente  de  julgamento  ou  
despacho,  cujos  autos  serão  arquivados  de  ofício  ou mediante   
requerimento   da   parte   interessada,   sem   prejuízo   da   apu-
ração   da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§  2º.  Quando o fato objeto da ação punitiva também constituir 
crime, a prescrição reger-se-à pelo prazo previsto na Lei Penal.
§ 3º. Interrompe-se a prescrição:
I - pela notificação da parte interessada, inclusive por meio de edital;
II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III – pela decisão condenatória recorrível; ou
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação 
expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno 
da administração publica estadual.
CaPÍtULO V
Da inFORMatiZaçÃO DO PROCeSSO aDMiniStRatiVO
art. 34º. O  uso  de  meio  eletrônico  para  lavratura  de  autos  
de  infração,  para  trâmite  e processamentos eletrônicos, para 
comunicação de atos e para manifestações nos processos admi-
nistrativos regidos por este Regulamento será admitido nos termos 
ora dispostos.
art. 35º. Para o disposto nesta Resolução, considera-se:
I - meio  eletrônico:  qualquer  forma  de  armazenamento  ou  
tráfego  de  documentos  e arquivos digitais;
II - transmissão  eletrônica:  toda  forma  de  comunicação  com  a  
utilização  de  redes  de comunicação, preferencialmente a rede 
mundial de computadores;
III - assinatura eletrônica: as seguintes formas de identificação 
inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Au-
toridade Certificadora, na forma de lei específica;
b) mediante cadastro de usuário em sistema eletrônico utilizado 
pelo Estado.
art. 36º. A lavratura de autos de infração por meio eletrônico será 
admitida mediante uso de assinatura eletrônica, sendo obrigatório 
o credenciamento prévio em sistema eletrônico
art.37º. O auto de infração lavrado em meio eletrônico deve ter suas 
informações validadas pelo agente responsável, quando obtidas 
por meio de observação visual, presencial, remota, ou por meio 
de dados obtidos através de instrumentos e sistemas de apoio à 
fiscalização.
Parágrafo Único: Em caso dos autos de infração lavrados em 
meio eletrônico, a autoridade competente anviará ao infrator ou 
ao representante legal da sociedade empresária a “ Notificação 
de Autuação”.
art.38º. Os documentos apresentados por meio físico poderão 
ser descartados após serem digitalizados e inseridos no sistema 
de processo eletrônico mediante  assinatura digital, respeitadas 
as normativas estabelecidas pelo Estado para a eliminação de 
documentos.
art.39º. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos 
processos eletrônicos com garantia da origem de seu signatário, 
na forma estabelecida neste Regulamento, serão considerados 
originais para todos os efeitos legais.
Parágrafo Único: Os extratos digitais e os documentos digitalizados 
e juntados aos autos tem a mesma força probante dos originais, 
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração  
antes ou durante o processo de digitalização.
art. 40º. Os documentos do processo eletrônico somente estarão 
disponíveis para acesso por meio da rede externa para os inte-
ressados, respeitado o disposto em lei para as situações de sigilo.
art. 41º. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada 
total ou parcialmente por meio eletrônico.
CAPÍTULO VI
dISPOSIçÕeS FINAIS
art. 42º. Aplica-se também o presente Regulamento ao transporte 
rodoviário internacional de produtos perigosos em território brasi-
leiro, observadas, no que couberem, as disposições constantes de 
acordos, convênios ou tratados ratificados pelo Brasil.
art. 43º. Em caso do transporte de produtos perigosos em quanti-
dade limitada, algumas isenções podem ser aplicadas ao presente 
Regulamento, conforme Regulamentação da ANTT.
art. 44º. Caberá ao Secretário de estado da Infraestrutura e Mobi-
lidade – SIE, por meio de Portaria, estabelecer a tabela de códigos 
de enquadramento e seus desdobramentos, para fins de proces-
samento das infrações e penalidades previstas nesta Resolução.
art. 45º. O produto da arrecadação das multas por infrações à 
regulamentação estabelecida nesta Resolução, serão recolhidos 

em conta específica vinculada a Secretaria de Estado da Infraes-
trutura e Mobilidade – SIE, nos termos do Art. 1º, §1º do Decreto 
Federal 2.063/1983.
Parágrafo Único: Quando houver delegação de competência para 
que agentes de outros órgãos  atuem na fiscalização de produ-
tos perigosos, percentual dos valores arrecadados com as multas 
aplicadas serão destinadas a estes órgãos, conforme estabelecido 
em termo de cooperação técnica.
art. 46º. O procedimento administrativo abedecerá o estabelecido 
na presente Resolução, e nas situações não previstas, às dispo-
sições constantes nas Resoluções da ANTT.
art. 47º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
em Diário Oficial do Estado.
thiago Augusto Vieira
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Presidente da Comissão Estadual de Transporte de Passageiros - CTP

Cod. Mat.: 753100

ReSOLUçÃO CtP nº 1359, de 08 de julho de 2021.
Institui  a  Política  Estadual e  Mobilidade,  no  âmbito do  Estado  
de  Santa  Catarina  e  estabelece  outras providências.
O COnSeLHO eStaDUaL De tRanSPORte De PaSSageiROS 
(CtP), usando de suas atribuições legais:
ReSOLVe:
Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Mobilidade de Santa 
Catarina, com o objetivo de promover  o  acesso  universal  e  
eqüitativo  ao  território  catarinense,  incentivar  a mobilidade  
sustentável  de  pessoas  e  cargas  de  modo  a  fomentar  um  
transporte humanizado  e  de  qualidade,  em  consonância  com  
os  dispositivos  da  Lei  Federal n°12.587, de 3 de janeiro de 2012.
Art.  2º  A  Política  Estadual  de  Mobilidade  de  Santa  Catarina  
está  fundamentada  nos seguintes princípios e suas diretrizes:
I.acessibilidade universal:
a.   integração entre os modos e serviços de transporte;
b.   equidade no uso do espaço público de circulação, vias e lo-
gradouros;
c.   equidade no acesso dos cidadãos ao transporte de passageiros;
d.   modicidade da tarifa para o usuário;
e.   acessibilidade a locais isolados ou de difícil acesso; e
f.    garantia  de  condição  de  deslocamento  às  pessoas  com  
deficiência  ou restrição de mobilidade com segurança e total au-
tonomia.
II.segurança no deslocamento das pessoas:
a.   priorização da mobilidade do pedestre;
b.   desenvolvimento de medidas que proporcionem mais conforto 
e segurança para  os  cidadãos  no  uso  do  espaço  público  de  
circulação,  vias  e logradouros e no acesso aos diversos modos 
e serviços de transporte;
c.   fomento à eliminação das barreiras urbanísticas; e
d.   utilização de normas técnicas de engenharia visando a segurança 
viária e do trânsito, com especial atenção a pedestres e ciclistas.
III.eficiência, eficácia e efetividade na circulação e nos serviços 
de transporte:
a.   implementação de equipamentos de segurança e tecnologias;
b.   incentivo  ao  uso do transporte  coletivo,  transporte  compar-
tilhado,  carona solidária e transporte individual não motorizado;
c.   estímulo  a  parcerias  com  a  rede  de  inovação  do  Estado  
para  a  área  de mobilidade;
d.   melhoria  contínua  na  qualidade,  segurança,  conforto,  
rapidez,  eficiência, oferta, acessibilidade e redução de custos; e
e. implantação de diferentes modalidades de transporte.
IV.desenvolvimento sustentável e responsabilidade ambiental:
a.   promoção da mobilidade ativa como modo de transporte, lazer, 
esporte e de conscientização ecológica;
b.   mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos 
deslocamentos de pessoas e cargas;
c.   priorização  de  projetos  de  transporte  público  coletivo  es-
truturadores  do território e indutores do desenvolvimento regional 
integrado;
d.   garantia  de  sustentabilidade  econômica  das  redes  de  trans-
porte  público coletivo,  de  modo  a  preservar  a  continuidade,  a  
universalidade  e  a modicidade tarifária do serviço;
e.   integração  com  a  política  de  desenvolvimento  urbano  e  
respectivas políticas  setoriais  de  habitação,  saneamento  básico,  
planejamento  e gestão  do  uso  do solo,  em  constante  interlo-
cução  com  os  Municípios  e Regiões Metropolitanas;
f.    incentivo ao uso de energias renováveis e menos poluentes; e
g.   priorização   dos   modos   de   transportes   não   motorizados   
sobre   os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo 
sobre o transporte individual motorizado.
V. gestão participativa:
a.   controle social;
b.   publicidade das informações;
c.   regulação e fiscalização efetiva; e
d.   cooperação entre o poder público, a iniciativa privada e os 
demais setores da sociedade.
VI .humanização do transporte.
Art. 3º A elaboração de ações, medidas, programas ou projetos 
na área de mobilidade deverá seguir os princípios e as diretrizes 

previstas nesta Resolução.
Art. 4º O Estado poderá firmar acordos, termos de cooperação, 
convênios ou consórcios com outros órgãos e outras entidades 
de direito público ou privado a fim de fomentar as políticas e os 
planos de mobilidade metropolitanos e municipais nas formas da lei.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
thiago Augusto Vieira
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Presidente da Comissão Estadual de Transporte de Passageiros - CTP

Cod. Mat.: 753101

P O R t a R i a   n.º 1188 de 16/07/2021
O SeCRetáRiO De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBi-
LiDaDe,  no uso de suas atribuições legais, prevista no Art 106, 
§2º, da Lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdelegadas, 
conforme Art. 1, §2º, do Decreto n. 348/2019, ao Assessor Especial,  
resolve: DeSignaR, o engenheiro antOniO JOSe De aLMeiDa 
JUniOR, matrícula n.º 0609.730-8, para fiscalizar os serviços, para 
desenvolver serviços técnicos especializados, visando a manuten-
ção do sistema de semáforos existentes na SC-401, trecho fim do 
túnel - trevo da seta (Via Expressa Sul) e na SC-405, trecho Trevo 
da seta – Rio Tavares, incluindo o fornecimento de materiais, de 
acordo com o Pregão Eletrônico – Edital nº 051/2021, de confor-
midade com o que consta no Processo protocolado na SIE, sob o 
nº 19761/2020, de 01/10/2020, partes integrantes e inseparáveis 
deste Contrato Ct-098/2021.
Cláudio Cherem Garcia
Assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 1171 – 08/07/2021
DOe 21.559 – 09/07/2021

Cod. Mat.: 753103

P O R t a R i a   n.º 1189 de 16/07/2021
O SeCRetáRiO De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBi-
LiDaDe,  no uso de suas atribuições legais, prevista no Art 106, 
§2º, da Lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdelegadas, 
conforme Art. 1, §2º, do Decreto n. 348/2019, ao Assessor Espe-
cial, resolve: DiSPenSaR, o engenheiro JeSSiCa OneDa Da 
SiLVa, matrícula n.º 0965.720-7, da Função de Chefia FC-1, a 
partir de 01.07.2021.
Cláudio Cherem Garcia
Assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 1171 – 08/07/2021
DOe 21.559 – 09/07/2021

Cod. Mat.: 753104

P O R t a R i a   n.º 1190 de 16/07/2021
O SeCRetáRiO De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBi-
LiDaDe,  no uso de suas atribuições legais, prevista no Art 106, 
§2º, da Lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdelegadas, 
conforme Art. 1, §2º, do Decreto n. 348/2019, ao Assessor Especial, 
resolve: DeSignaR, o engenheiro MaRia eDUaRDa FagUnDeS 
De aQUinO, matrícula n.º 0605.631-8, para exercer a Função de 
Chefia FC-1, a partir de 01.07.2021.
Cláudio Cherem Garcia
Assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 1171 – 08/07/2021
DOe 21.559 – 09/07/2021

Cod. Mat.: 753105

P O R t a R i a   n.º 1191 de 16/07/2021
O SeCRetáRiO De eStaDO Da inFRaeStRUtURa e MOBi-
LiDaDe,  no uso de suas atribuições legais, prevista no Art 106, 
§2º, da Lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdelegadas, 
conforme Art. 1, §2º, do Decreto n. 348/2019, ao Assessor Espe-
cial, resolve: DeSignaR, o engenheiro SUeLLen BatiSta De 
SOUZa agUiaR, matrícula n.º 0605.666-0, para exercer a Função 
de Chefia FC-1, a partir de 01.07.2021.
Cláudio Cherem Garcia
Assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 1171 – 08/07/2021
DOe 21.559 – 09/07/2021

Cod. Mat.: 753106

PORtaRia nº 741 de 12/07/2021

O SeCRetáRiO De eStaDO Da SaÚDe, no uso de suas atri-
buições legais e regulamentares, de acordo com o disposto no art. 
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106, § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 741 de 12 de 
junho de 2019, ReSOLVe:
Art. 1º - Instituir o Escritório da Qualidade no Hospital Doutor Wal-
domiro Colautti, com a finalidade de promover ações e a cultura da 
qualidade focada na segurança da assistência e na excelência da 
prática multidisciplinar e dos serviços prestados, consideradas a 
obediência às disposições da Portaria 237 de 21/03/2019, publicada 
no DOE/SC n.º 20.981 em 25/03/2019 que cria os escritórios da 
qualidade nas 13 (treze) unidades próprias da SES.
Art. 2º - Designar os servidores relacionados abaixo, sob a coorde-
nação do primeiro, para comporem o presente escritório: DÉBORA 
GONÇALVES FERREIRA, matrícula 997101-7-02; REGIANE BOR-
GES, matrícula 379808-9-03; DANIELA JULIANA AVI, matrícula 
663 175-4-01; DIOGO LAURINDO BRASIL, matrícula 617549-0-01; 
PAULINNE BAUMGARTEN CASCAES, matrícula 658.700-3-01.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

anDRÉ MOtta RiBeiRO
Secretário de estado da Saúde

Cod. Mat.: 752945

PORtaRia nº 739 de 12/07/2021.

O SeCRetáRiO De eStaDO Da SaÚDe, no uso de suas atri-
buições legais e regulamentares, de acordo com o disposto no art. 
106, § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 741 de 12 de 
junho de 2019, ReSOLVe:
Art. 1º - Instituir a Comissão do Centro Transfusional do Hospital 
Doutor Waldomiro Colautti, com a finalidade de melhorar as práticas 
hemoterápicas, aumentar a segurança transfusional, otimizar o uso 
dos hemocomponentes, reduzir os erros transfusionais, criando um 
programa efetivo de revisão da utilização de hemocomponentes, 
promovendo educação  e atualização continuadas, consideradas a 
obediência às disposições da RDC n.º 153 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária de 14/06/2004, que determina o Regulamento 
Técnico para procedimentos hemoterápicos no país e estabelece 
que as instituições que mantém atividades de hemoterapia devem 
constituir um comitê transfusional, e do Art. 8º, parágrafo 1.º da 
PM (Portaria Ministerial) 1353, de 13/06/2011, que estabelece as 
funções do Comitê.
Art. 2º - Designar os servidores relacionados abaixo, sob a presi-
dência do primeiro, para comporem a presente comissão: REGIANE 
BORGES, matrícula 379808-9-03; HELOISA PEREIRA DE JESUS, 
matrícula 658682-1-01; DANIELA JULIANA AVI, matrícula 663175-
4-01; GREICE RECH, matrícula 961991-7-01; NILSON CARVA-
LHO CORREA, matrícula 659.764-5-01; CRISTIANE SCHMITZ, 
médica Hemosc; PRICILA DÉBORA TAMBOSE HECK, bioquímica 
farmacêutica Hemosc.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

anDRe MOtta RiBeiRO
Secretário de estado da Saúde

Cod. Mat.: 753018

PORtARIA SeS nº 609 de 09 de junho de 2021.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 41, inciso V, da Lei Complementar Estadual 
nº 741, de 12 de junho de 2019, e pelo art. 32 do Decreto nº 562, 
de 17 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO Portaria nº 3432, de 12 de agosto de 1998, que 
estabelece critérios de classificação para as unidades de tratamento 
intensivo (utI);

CONSIDERANDO Portaria nº 312, de 30 de abril de 2002, que 
estabelece a padronização da nomenclatura do censo hospitalar; 

CONSIdeRANdO Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002, 
que aprova o regulamento técnico dos sistemas estaduais de ur-
gência e emergência; 

CONSIDERANDO Portaria nº 2657, de 16 de dezembro de 2004, 
que estabelece as atribuições das centrais de regulação médica 
de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e 
operacionalização das centrais SAMU-192;

CONSIdeRANdO Portaria nº 1559, de 1º de agosto de 2008, 
que institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único 
de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, 
que estabelece as diretrizes para a organização da Rede de Atenção 
à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIdeRANdO Portaria nº 2395, de 10 de outubro de 2011, 
que organiza o Componente Hospitalar da Rede de Atenção às 
Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO Portaria nº 3390, de 30 de dezembro de 2013, 
que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) - 
revogada pela Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro 
de 2017;

CONSIDERANDO Portaria SES nº 313, de 28 de abril de 2015, que 
atribui ao médico regulador a competência de autoridade sanitária 
e define suas atribuições; 

CONSIDERANDO Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setem-
bro de 2017, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar 
(PNHOSP) e em seu art.6º, inciso IV, define e recomenda a criação 
do Núcleo Interno de Regulação (NIR) nos hospitais, que deverá 
realizar a interface com as Centrais de Regulação, delinear o perfil 
de complexidade da assistência no âmbito do SUS e disponibilizar 
consultas ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, 
além dos leitos de internação, segundo critérios preestabelecidos 
e protocolos que deverão ser instituídos pelo NIR. Além disso, 
deve buscar vagas de internação e apoio diagnóstico e terapêutico 
fora do hospital para os pacientes internados, quando necessário, 
conforme pactuação com a Rede de Atenção à Saúde (RAS);

CONSIDERANDO Resolução CFM nº 2156, de 28 de outubro de 
2016, que estabelece critérios de admissão e alta em UTI;

CONSIDERANDO o Manual de implantação e implementação do 
Núcleo Interno de Regulação para hospitais gerais e especializados, 
do Ministério da Saúde, de 2017; 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar as atividades 
realizadas pelos Núcleos Internos de Regulação dos hospitais;

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação e inclusão de novas 
atividades de caráter regulatório atribuídas aos Núcleos Internos de 
Regulação buscando aumento da eficiência dos serviços hospitalares;

eStaBeLeCe:

art. 1º Os Núcleos Internos de Regulação das Unidades Hospi-
talares Próprias da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de 
Santa Catarina ficam subordinados hierarquicamente à Coorde-
nação Estadual dos Núcleos Internos de Regulação – CENIR da 
Superintendência de Serviços Especializados e Regulação - SUR, 
mantendo interface direta com a Central Estadual de Regulação 
de Internações Hospitalares – CERIH, Centrais Macrorregionais 
de Regulação de Internações Hospitalares - CMRIH, Central Esta-
dual de Regulação Ambulatorial – CERA, Central de Regulação de 
Transportes Inter Hospitalares – CERINTER e Direção Hospitalar;

art. 2º São atribuições dos Núcleos Internos de Regulação das 
Unidades Hospitalares:
I. Atuar com autonomia fortalecendo o processo de regulação 
assistencial e realizando interface constante com as Centrais de 
Regulação e entre os Núcleos Internos de Regulação;
II. Qualificar a informação gerencial hospitalar e fornecer regularmente 
e sempre que demandado a situação dos leitos hospitalares para 
as Centrais Reguladoras, contribuindo para a redução do tempo 
de espera para internação;
III. Primar pelo cumprimento da oferta de serviços hospitalares 
constantes no plano operativo;
IV. Informar a Direção Hospitalar, a Coordenação Estadual dos 
Núcleos Internos de Regulação - CENIR sobre todas as ocor-
rências hospitalares que resultem em redução ou suspensão da 
oferta de serviços;
V. Realizar acompanhamento de indicadores de processo, desem-
penho e resultados elaborando relatórios regulares para a Coor-
denação Estadual dos Núcleos Internos de Regulação - CENIR; 
VI. Divulgar as deliberações, instruções normativas, notas técnicas, 
regulamentos, protocolos, fluxos operacionais e outras publica-
ções de interesse à Comunidade Hospitalar por meio de boletins 
eletrônicos ou impressos;
VII. Promover discussões internas e externas relacionadas à Rede 
de Atenção à Saúde, que visem ampliar e adequar a oferta de 
serviços hospitalares alinhadas às demandas macrorregionais por 
meio de ajustes nos planos operativos;
VIII. Atuar na regulação dos leitos hospitalares de todas as espe-
cialidades buscando otimizar a utilização e ampliar o acesso aos 
leitos, no âmbito hospitalar e interhospitalar, disponibilizados pela 
Rede de Atenção à Saúde; 
IX. Promover o uso dinâmico dos leitos hospitalares utilizando 
parâmetros como: 
a) Critérios bem definidos de internação e alta responsável; 
b) Protocolos clínicos assistenciais; 
c) Induzir a implantação dos mecanismos de gestão da clínica 
por meio de ferramentas de gestão, projetoterapêutico singular 
e gestão de fila;
d) Internação hospitalar necessária; 
e) Leito apropriado (diagnóstico e complexidade); 
f) Permanência adequada;
g) Agilidade nos resultados de exames e procedimentos; 

h) Planejamento da alta conforme plano terapêutico;
i) Criar mecanismos de sinalização de tempo determinado para 
agilidade na liberação e higienização dos leitos;
j) Melhoria da qualidade da informação; 
k) Monitoramento de indicadores como: demanda, taxa de ocupação, 
tempo médio de permanência, movimentação de leitos e eficiência; 
l) Assistência integral e segurança do paciente; 
m) Adaptação dos leitos em situações de emergência em saúde 
pública para melhor satisfazer às necessidades da população;
n) Conhecimento da necessidade de leitos, por especialidade e 
patologia das unidades hospitalares;
X. Qualificar os fluxos de acesso aos serviços e as informações 
no ambiente hospitalar evitando as negativas de recebimento de 
pacientes; 
XI. Otimizar os recursos existentes e apontar as necessidades de 
incorporação de tecnologias no âmbito hospitalar;
XII. Promover a permanente articulação do conjunto das especiali-
dades clínicas e cirúrgicas, bem como, das equipes multiprofissio-
nais, garantindo a integralidade do cuidado no âmbito hospitalar; 
XIII. Assegurar que todo o acesso aos procedimentos de saúde 
da unidade hospitalar como consultas, exames e cirurgias, bem 
como, internações em todos os setores, inclusive Hospital Dia, 
seja previamente regulado;
XIV. Checar todas as solicitações de consultas ambulatoriais espe-
cializadas, exames e autorizações de internação hospitalar – AIH, 
oriundas de todos setores hospitalares, destinando a solicitação de 
acordo com protocolos e fluxos regulatórios vigentes;
XV. Checar todas as AIH emitidas, verificando a entrada regulada, 
atualizando cadastro, conferindo o preenchimento e conformidade 
entre procedimento solicitado e clínica, previamente à inclusão da 
solicitação no Sistema de Regulação;
XVI. Planejar até o agendamento, o acesso do paciente com indicação 
de procedimento cirúrgico eletivo, disponibilizado pelo Sistema de 
Regulação, otimizar a ocupação das salas cirúrgicas monitorando 
com a finalidade de reduzir ao máximo o numero de procedimentos 
eletivos cancelados/suspensos, assim como, o agendamento dos 
exames e consultas pré-operatórias;
XVII. Promover o agendamento de procedimentos aos pacientes 
em sistema regulatório ou usuário do serviço hospitalar, garantindo 
recursos dos setores que fornecem os insumos; 
XVIII. Aprimorar o processo integral do cuidado ao usuário dos 
serviços hospitalares visando o atendimento mais adequado às 
suas necessidades; 
XIX. Apoiar as equipes na definição de critérios para internação e alta; 
XX. Estimular o cuidado horizontal dentro da instituição; 
XXI. Subsidiar a direção do hospital para a tomada de decisão 
internamente; 
XXII. Colaborar tecnicamente, com dados de monitoramento na 
proposição e atualização de protocolos e diretrizes terapêuticas e 
aprimoramento dos processos de trabalho técnico-administrativos;
XXIII. Auxiliar a gestão quanto ao controle e o uso racional de 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME;
XXIV. Fornecer subsídios às coordenações assistenciais para que 
façam o gerenciamento dos leitos, sinalizando contingências locais 
que possam comprometer a assistência;
XXV. Identificar e comunicar para a Direção Hospitalar e a Coor-
denação Estadual dos Núcleos Internos de Regulação qualquer 
inadequação ou desvio das normas e fluxos regulatórios vigentes;
XXVI. Identificar e comunicar para a Direção Hospitalar e a Coorde-
nação Estadual dos Núcleos Internos de Regulação qualquer assédio 
ou constrangimento que ocorra no exercício legal das atribuições;

art. 3º Para melhor sistematização dos Núcleos Internos de Regu-
lação das Unidades Hospitalares, os hospitais serão classificados 
em grande, médio e pequeno porte, diferenciados pelo quadro 
funcional, escalas de serviço e composição de profissionais con-
sonante às especificidades da Instituição;

art. 4º Os Núcleos Internos de Regulação das Unidades Hos-
pitalares, conforme demanda cirúrgica e ambulatorial, deverão 
desempenhar atividades regulatórias em conformidade com as 
Centrais Reguladoras nos seguintes serviços:
a) Central de Internações; 
b) Regulação de Leitos Hospitalares; 
c) Regulação Cirúrgica; 
d) Regulação Ambulatorial; 
e) Gestão de Altas.

art. 5º. Os Núcleos Internos de Regulação das Unidades Hospita-
lares devem ser dimensionados de acordo com o trabalho e com 
o grau de atuação; 
§. 1º.Para os hospitais de grande e médio porte deve ser cons-
tituído por:
I. Médicos reguladores e horizontais;
II. Enfermeiros reguladores e horizontais;
III. Técnicos de enfermagem;
IV. Técnicos administrativos;
V. Assistente social.
§. 2º.Para os hospitais de pequeno porte deve ser constituído por:
I. 01 (um) Médico regulador horizontal;
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II. 01 (um) Enfermeiro regulador horizontal;
III. 01 (um) Técnico administrativo.
§. 3º. A composição e densidade de profissionais dos Núcleos Inter-
nos de Regulação podem sofrer alterações conforme necessidade;

art. 6º Os Núcleos Internos de Regulação devem funcionar 24 
horas por dia, inclusive aos sábados domingos e feriados, po-
dendo organizar escala híbrida com turnos presenciais e turnos 
de sobreaviso de acordo com a necessidade e o porte hospitalar;

art. 7º Os profissionais dos Núcleos Internos de Regulação ficam 
submetidos às normas e códigos de ética dos seus respectivos 
conselhos profissionais;

art. 8º A inobservância das normas ou o não cumprimento das 
atividades pertinentes às atribuições dos Núcleos Internos de Re-
gulação subordinados hierarquicamente à Coordenação Estadual 
dos Núcleos Internos de Regulação – CENIR da Superintendência 
de Serviços Especializados e Regulação - SUR, poderá acarretar 
abertura de sindicância e processo administrativo; 

art.9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

anDRÉ MOtta RiBeiRO
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 753301

A Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO De teRMO De COnVÊniO nº 2021tR000779.
COnCeDente: O Estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de Estado da Saúde – SES, gestora do Fundo Estadual de 
Saúde – FES, com a interveniência da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura e Mobilidade – SIE. COnVenente: Rede Feminina 
de Combate ao Câncer de Gaspar, com sede no município de 
Gaspar. OBJetO: Reforma e ampliação da Sede da Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer de Gaspar-SC para oferecer melhor 
atendimento aos usuários do SUS da cidade de Gaspar-SC/Re-
gião do Vale do Itajaí e melhor atendimento do público do Brechó. 
VaLOR DOS ReCURSOS: Total de R$ 223.407,05 (duzentos e 
vinte e três mil quatrocentos e sete reais e cinco centavos), por 
parte do CONCEDENTE, em parcela única. DOS ReCURSOS: As 
despesas serão realizadas na seguinte classificação orçamentária: 
48000 – 48091 – 480091 – 10 – 302 – 0400 – 1076 – 014240 – 4 
– 44 – 50 – 42, Programa Transferência: 2020009413, Fonte dos 
Recursos: 0100, Natureza da Despesa: 44504201, conforme Nota 
de empenho nº 2021Ne024462, de 15/07/2021, constante no pro-
cesso SCC 3458/2020. PRaZO De VigÊnCia: Até 31 de dezembro 
de 2021, condicionada sua eficácia à publicação, deste extrato, 
no dOe. Data: Florianópolis, 15 de julho de 2021.SignatáRiO: 
André Motta Ribeiro, pela SES, Thiago Augusto Vieira, pela SIE e 
Marlise da Cunha de Souza, pela Rede. lz/scc

A Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO De teRMO De COnVÊniO nº 2021tR000754.
COnCeDente: O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de Estado da Saúde – SES, gestora do Fundo Estadual de Saúde 
– FeS. COnVenente: Município de Chapecó. OBJetO: Auxiliar 
no custeio e manutenção dos serviços de saúde do município de 
Chapecó com finalidade de oferecer melhor assistência aos usuá-
rios do Sistema Único de Saúde no enfrentamento ao COVID-19. 
VaLOR DOS ReCURSOS: Total de R$ 1.999.996,21 (um milhão 
novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e seis 
reais e vinte e um centavos), por parte do CONCedeNte, em 
parcela única. DOS ReCURSOS: As despesas serão realizadas 
na seguinte classificação orçamentária: 48000 – 48091 – 480091 
– 10 – 122 – 0430 – 1113 – 015037 – 3 – 33 – 40 – 41, Programa 
Transferência: 2021009945, Fonte dos Recursos: 0100, Natureza da 
despesa: 33404101, conforme Nota de empenho nº 2021Ne023272, 
de 08/07/2021, constante no processo SeS 38394/2021. PRaZO 
De VigÊnCia: Até 31 de dezembro de 2021, condicionada sua 
eficácia à publicação, deste extrato, no DOE. Data: Florianópolis, 
08 de julho de 2021.SignatáRiO: André Motta Ribeiro, pela SES 
e João Rodrigues, pelo Município. lz/scc

A Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eXtRatO De teRMO De COnVÊniO nº 2021tR000753.
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, mantene-
dora do Hospital Regional Helmuth Nass, com sede no município 
de Biguaçu. OBJetO: Auxiliar no custeio e manutenção dos leitos 
clínicos e UTI COVID-19 para melhor atender os pacientes do SUS. 
VaLOR DOS ReCURSOS: Total de R$ 1.140.000,00 (um milhão 
cento e quarenta mil reais), por parte do CONCEDENTE, em 03 
(três) parcelas. DOS ReCURSOS: As despesas serão realizadas 
na seguinte classificação orçamentária: 48000 – 48091 – 480091 

– 10 – 302 – 0430 – 0220 – 011328 – 3 – 33 – 50 – 41, Programa 
Transferência: 2021010354, Fonte dos Recursos: 0223, Natureza da 
despesa: 33504102, conforme Nota de empenho nº 2021Ne023258, 
de 08/07/2021, constante no processo SeS 73136/2021. PRaZO 
De VigÊnCia: Até 31 de dezembro de 2021, condicionada sua 
eficácia à publicação, deste extrato, no DOE. Data: Florianópolis, 
08 de julho de 2021.SignatáRiO: André Motta Ribeiro, pela SES 
e Antônio Mendes Freitas, pela Beneficência. lz/scc

Cod. Mat.: 753066

A Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde, torna 
público o que segue:
eRRata aO eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO aDitiVO aO 
COnVÊniO nº 2020tR000294.
DOe nº 21.424, de 23/12/2020 – OnDe Se LÊ: PRAZO DE VIGÊNCIA: 
Até 30 de junho de 2021, condicionada sua eficácia à publicação, 
deste extrato, no DOE. Leia-Se: PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 
de julho de 2021, com efeito retroativo a 30 de junho de 2021.

Cod. Mat.: 752893

PORtARIA n. 746 de 15/07/2021
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, no 
uso de suas atribuições legais e conforme delegação de compe-
tência estabelecida nos termos da Portaria nº 292/2020, Resolve: 
DESIGNAR, com base artigo 29 da Lei Complementar Estadual 
n. 491/2010 e conforme autos SeS 12252/2021 a servidora IVANA 
FANTINI COSTA, matrícula nº 0369185-3-01, na competência de 
Enfermeira, com atribuição de exercício na Gerência de Adminis-
tração do Hospital Governador Celso Ramos, em SUBSTITUIÇÃO 
do servidor ROMAN LEON GIEBUROWSKI JUNIOR, matrícula 
nº 0294789-7-01, na competência de Médico, com atribuição de 
exercício no Centro Cirúrgico do Hospital Governador Celso Ramos, 
como membro da Comissão de Sindicância Investigativa.
MARCIO MAIENBERGER COELHO
Corregedor

Cod. Mat.: 752920

DeSPaCHO

O PReSiDente DO COLegiaDO SUPeRiOR De SegURança 
PÚBLiCa e PeRÍCia OFiCiaL, no uso de suas atribuições, com 
base na LC 741/2019, e conforme o processo PCSC 86286/2019, 
resolve COnHeCeR o Recurso Hierárquico interposto nos autos 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 49/2018 em desfavor de 
G.R.P, Agente de Polícia Civil, matrícula n. 954.629-4-01, cujos 
aspectos legais do processo foram analisados pela Consultoria 
Jurídica desta Pasta, por meio do Parecer nº 029/PAD/2021, o qual 
adota como motivação para decidir pelo conhecimento do recurso 
e, no mérito pela PROCEDÊNCIA PARCIAL das razões recursais, 
a fim de manter o ATO PUNITIVO Nº 4/PCSC/DGPC/CORPC/20, 
de 07/05/2020 (p. 265), porém possibilitar a celebração de Termo 
de Ajustamento de Conduta, conforme estabelecem os artigos 9º, 
10 e 11 da LC nº 491/2010.
Caso não haja interesse do servidor na celebração do TAC, o ATO 
PUNITIVO Nº 4/PCSC/DGPC/CORPC/20, de 07/05/2020 (p. 265) 
deve ser mantido e, consequentemente, a aplicação da respectiva 
penalidade.
Cel BM CHaRLeS aLeXanDRe VieiRa
Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
Presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia 
Oficial

Cod. Mat.: 753076

PORtaRia nº 610/gaB/DgPC/PCSC, de 22/06/2021.
a Polícia Civil do estado de Santa Catarina, por seu Delegado-
Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve PRORROgaR 
por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão do Processo 
administrativo Disciplinar nº 13/2021, no qual é acusada a ser-
vidora de matrícula nº 658.310-5, mandado instaurar pela Portaria 
nº 801GAB/DGPC/PCSC, de 31/08/2020, publicada no DOE n.º 
21.439, de 19/01/2021, com efeitos a contar do dia 20/07/2021.
Paulo norberto Koerich
Delegado-Geral da Polícia Civil

Cod. Mat.: 747561

PORtaRia nº 625/PCSC/DgPC/CORPC, de 24/06/2021.
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 25/2021, na qual é sindicada a ser-
vidora de matrícula nº 650.283-0, mandada instaurar pela Portaria 
nº 473/PCSC/DGPC/CORPC, de 18/05/2021, publicada no d.O.e. 
nº 21.524, de 19/05/2021, com efeitos a contar do dia 20/07/2021.
Maria Caroline Milani Caldas Sartor
Corregedora-Geral da Polícia Civil

Cod. Mat.: 747610

PORtaRia nº 148/DiaF/DgPC/PCSC, de 19/07/2021
O DiRetOR De aDMiniStRaçÃO e FinançaS Da POLÍCia 
CiViL, no uso de suas atribuições conforme dispõe a Portaria nº 
872/GAB/DGPC/PCSC de 26/05/2021, combinado com o disposto 
nos arts. 116 a 119 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 
2019, e art. 9º, IV, do Decreto Estadual nº 348, de 13 de novem-
bro de 2019, resolve DeSignaR como membro efetivo o Agente 
de Polícia LUCianO PeReiRa, matrícula nº 0658470-5-01, para 
atuar na fiscalização da Autorização de Fornecimento nº 145/CPL/
DGPC/2021. PCSC 76717/2021.
VaLÉRiO aLVeS De BRitO
Diretor de Administração e Finanças da Polícia Civil

Cod. Mat.: 753079

PORtaRia nº 149/DiaF/DgPC/PCSC, de 19/07/2021
O DiRetOR De aDMiniStRaçÃO e FinançaS Da POLÍCia 
CiViL, no uso de suas atribuições conforme dispõe a Portaria nº 
872/GAB/DGPC/PCSC de 26/05/2021, combinado com o disposto 
nos arts. 116 a 119 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 
2019, e art. 9º, IV, do Decreto Estadual nº 348, de 13 de novembro 
de 2019, resolve DeSignaR como membro efetivo o Agente de 
Polícia eRnane CORRea Da SiLVa, matrícula nº 03778468-1-
01, para atuar na fiscalização da Autorização de Fornecimento nº 
146/CPL/DGPC/2021. PCSC 78761/2021.
VaLÉRiO aLVeS De BRitO
Diretor de Administração e Finanças da Polícia Civil

Cod. Mat.: 753082

PORtaRia nº 150/DiaF/DgPC/PCSC, de 19/07/2021
O DiRetOR De aDMiniStRaçÃO e FinançaS Da POLÍCia 
CiViL, no uso de suas atribuições conforme dispõe a Portaria nº 
872/GAB/DGPC/PCSC de 26/05/2021, combinado com o disposto 
nos arts. 116 a 119 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 
2019, e art. 9º, IV, do Decreto Estadual nº 348, de 13 de novembro 
de 2019, resolve DeSignaR como membro efetivo o Agente de 
Polícia geLSOn aLgeMiRO MaCHaDO, matrícula nº 379.107-6, 
para atuar na fiscalização da Autorização de Fornecimento nº 137/
CPL/DGPC/2021. PCSC 76274/2021.
VaLÉRiO aLVeS De BRitO
Diretor de Administração e Finanças da Polícia Civil

Cod. Mat.: 753084

PORtaRia nº 151/DiaF/DgPC/PCSC, de 19/07/2021
O DiRetOR De aDMiniStRaçÃO e FinançaS Da POLÍCia 
CiViL, no uso de suas atribuições conforme dispõe a Portaria nº 
872/GAB/DGPC/PCSC de 26/05/2021, combinado com o disposto 
nos arts. 116 a 119 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 
2019, e art. 9º, IV, do Decreto Estadual nº 348, de 13 de novem-
bro de 2019, resolve DeSignaR como membro efetivo o Agente 
de Polícia naZaRenO aLFLen, matrícula nº 379.049-05, para 
atuar na fiscalização da Autorização de Fornecimento nº 138/CPL/
DGPC/2021. PCSC 74046/2021.
VaLÉRiO aLVeS De BRitO
Diretor de Administração e Finanças da Polícia Civil

Cod. Mat.: 753085

PORtaRia nº 147/DiaF/DgPC/PCSC, de 16/07/2021
O DiRetOR De aDMiniStRaçÃO e FinançaS Da POLÍCia 
CiViL, no uso de suas atribuições conforme dispõe a Portaria nº 
872/GAB/DGPC/PCSC de 26/05/2021, combinado com o disposto 
nos arts. 116 a 119 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 
2019, e art. 9º, IV, do Decreto Estadual nº 348, de 13 de novembro 
de 2019, resolve DeSignaR como membro efetivo o Agente de 
Polícia LUiZ eDUaRDO WagneR, matrícula nº 0921640-5-01, 
para atuar na fiscalização da Autorização de Fornecimento nº 143/
CPL/DGPC/2021. PCSC 77947/2021.
VaLÉRiO aLVeS De BRitO
Diretor de Administração e Finanças da Polícia Civil

Cod. Mat.: 753102

PORtaRia nº 152/DiaF/DgPC/PCSC, de 19/07/2021
O DiRetOR De aDMiniStRaçÃO e FinançaS Da POLÍCia 
CiViL, no uso de suas atribuições conforme dispõe a Portaria nº 
872/GAB/DGPC/PCSC de 26/05/2021, combinado com o disposto 
nos arts. 116 a 119 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 
2019, e art. 9º, IV, do Decreto Estadual nº 348, de 13 de novembro 
de 2019, resolve DeSignaR como membro efetivo o Agente de 
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Polícia LUiZ eDUaRDO WagneR, matrícula nº 0921640-5-01, 
para atuar na fiscalização da Autorização de Fornecimento nº 140/
CPL/DGPC/2021. PCSC 79602/2021.
VaLÉRiO aLVeS De BRitO
Diretor de Administração e Finanças da Polícia Civil

Cod. Mat.: 753109

PORtaRia nº 294/PMSC de 16/07/2021.
DiSPenSO, a pedido, com base no Art. 22, XXI, da CF/88 c/c o 
Art. 4º, do dec. Lei nº 667/69 e Art. 107, da Ce/89 e de acordo 
com o Art. 15 inciso I, da Lei Complementar nº 380 de 03 de maio 
2007, combinado com o Art. 16 inciso I do decreto nº 333 de 31 
de maio de 2007, do Corpo temporário de Inativos da Segurança 
Pública - CTISP, Jean Francisco da Silva, Cabo PM RR Mat. 
919220-4, a contar de 15/07/2021.

DiOnei tOnet
Coronel PM Comandante Geral da PMSC

Cod. Mat.: 752883

PROCeSSO AdMINIStRAtIVO AMBIeNtAL
Processo nº 21400.2019.57175 – AIA nº 921135-7.1.0017 – GIL-
MAR INÁCIO BEZERRA – CPF: 045.573.459-20. ATIVIDADE: Ter 
em cativeiro espécimes da fauna silvestre nativa, sendo 03 (três) 
Trinca-ferro em gaiolas de fibra, sem licença ou autorização da 
autoridade competente. Despacho: Informo que foi encerrada a 
instrução dos autos do Processo Administrativo de Fiscalização 
Ambiental do qual Vossa Senhoria figura como autuado.Nesse 
sentido, NOTIFICO Vossa Senhoria a manifestar-se em alegações 
finais, caso queira, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da 
publicação do presente despacho. Lages/SC, 14 de julho de 2021. 
MARCO ANTONIO MARAFON JÚNIOR. Autoridade Ambiental.

Cod. Mat.: 752948

DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
Processo nº 21400.2018.54515 – AIA nº 928624-1.1.0008 – dORVAL 
ARAÚjO – CPF: 061.655.139-80. AtIVIdAde: transportar madeira 
nativa em toras da espécie Pinheiro-brasileiro, numa quantidade 
de 37 (trinta e sete ) árvores, perfazendo um total de 10,58m³ (dez 
vírgula cinquenta e oito metros cúbicos), sem licença válida para 
todo o tempo da viagem (DOF) outorgada pela autoridade compe-
tente. DECISÃO: Pelo exposto o Comandante da 1ªCia/2ºBPMA, 
decidiu aplicar a penalidade de MULTA SIMPLES no valor de R$ 
4.761,00, decorrido o prazo sem o devido pagamento do boleto 
(GUIA DARE), será efetuado o encaminhamento dos autos para 
fins de inscrição do débito em dívida ativa para posterior cobrança 
na forma usualmente utilizada pelo Estado. Lages/SC, 14 de ju-
lho de 2021. MARCO ANTONIO MARAFON JÚNIOR. Autoridade 
Ambiental Julgadora.

Cod. Mat.: 752949

DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL PRO-
CESSO N° 21530-2021-65200– aia n. 6141-e em nome de an-
tônio gonçalves. CPF. 019.265.919-76. DESCRIÇÃO SUMARIA 
DA INFRAÇÃO: “Danificar floresta secundária em estágio médio 
de regeneração do Bioma Mata Atlântica objeto de especial pre-
servação, em área considerada de preservação permanente, (faixa 
marginal de curso d’água com largura inferior a 10 metros), me-
diante supressão, numa área de 2.234m² (dois mil duzentos e trinta 
e quatro metros quadrados), contendo espécies ameaçadas de 
extinção (Pinheiro brasileiro - Araucaria angustifolia), sem possuir 
autorização do órgão ambiental competente”. – Art. 43, c/c art. 60, 
II, Dec. Fed. 6.514/08. INDICAÇÃO DA MULTA R$ 22.950,00 (vinte 
e dois mil e novecentos e cinquenta reais). INTIME-SE da abertura 
do prazo de 10 dias para Alegações Finais. Joaçaba/ SC. 19 de 
julho de 2021. MARCO ANTONIO MARAFON  JUNIOR - Autoridade 
Ambiental Fiscalizadora

Cod. Mat.: 752962

DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL PRO-
CESSO N° 21530-2021-65386 – aia n. 6220-e em nome de antô-
nio gonçalves. CPF. 019.265.919-76. DESCRIÇÃO SUMARIA DA 
INFRAÇÃO: “Danificar floresta secundária em estágio médio 
de regeneração do Bioma Mata Atlântica, objeto de especial 
preservação, mediante supressão, numa área de 0,85 ha, con-
tendo espécie ameaçada de extinção (Pinheiro brasileiro), sem 
possuir autorização do órgão ambiental competente”. – Art. 49, 
parágrafo único, c/c art. 60, II, Dec. Fed. 6.514/08. INDICAÇÃO DA 
MULTA R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). INTIME-SE da abertura 
do prazo de 10 dias para Alegações Finais. Joaçaba/ SC. 19 de 
julho de 2021. MARCO ANTONIO MARAFON  JUNIOR - Autoridade 
Ambiental Fiscalizadora

Cod. Mat.: 752963

DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL PRO-
CESSO N° 21530-2021-65813 – aia n. 6387-e em nome de na-
tan LiSBOa De aLMeiDa. CPF. 038.047.060-88. DESCRIÇÃO 
SUMARIA DA INFRAÇÃO: “Fazer Funcionar atividade e serviços 
utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou po-
tencialmente poluidores (item 71.30.01 – Unidade de reciclagem 
tipo IIB – Res. CONSEMA nº 98/2017), sem licença ou autorização 
dos órgãos ambientais competentes”. – Art. 66, Dec. Fed. 6.514/08. 
INDICAÇÃO DA MULTA R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cin-
quenta reais). INTIME-SE da abertura do prazo de 10 dias para 
alegações Finais. Joaçaba/ SC. 19 de julho de 2021. MARCO 
ANTONIO MARAFON JUNIOR - Autoridade Ambiental Fiscalizadora

Cod. Mat.: 752968

DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL PRO-
CESSO N° 21530-2021-65814 – aia n. 6388-e em nome de na-
tan LiSBOa De aLMeiDa. CPF. 038.047.060-88. DESCRIÇÃO 
SUMARIA DA INFRAÇÃO: “Lançar resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em curso d’água 
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos 
normativos”. – Art. 62, V, Dec. Fed. 6.514/08. INDICAÇÃO DA 
MuLtA R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). INtIMe-Se 
da abertura do prazo de 10 dias para alegações Finais. joaçaba/ 
SC. 19 de julho de 2021. MARCO ANTONIO MARAFON JUNIOR 
- Autoridade Ambiental Fiscalizadora

Cod. Mat.: 752974

PORtaRia nº 005/Comando 2º BPMa/2021
(Documento digital SGP-e nº PMSC 00013388/2021)
O Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, no uso 
de suas atribuições legais dispostas no art. 15, incisos VIII e XII, da 
Lei Estadual nº 14.675/09, no art. 1º do Decreto Estadual nº 1.529 
de 24 de abril de 2013; bem como, no art. 70, § 1º, da Lei Federal 
nº 9.605/98; com o fito de manter as condições operativas das 
unidades de policiamento ambiental, DESIGNA, conforme relação 
infra, o Policial Militar para a atividade de fiscalização ambiental 
no estado de Santa Catarina:
Lotação: 2BPMA/1C/1P/3G–Curitibanos;
2° Sargento. PM Mat. 928016-2 Jeison Cristian Souza;
Chapecó/SC, 15 de julho de 2021.
[Documento assinado eletronicamente]
FeRnanDO LUiZ LOPeS
Major PM Comandante Interino do 2º Batalhão de Polícia Militar 
Ambiental.

Cod. Mat.: 752977

PORtaRia nº 296/PMSC de 19/07/2021.
DeSignO, com base no Art. 22, XXI, da CF/88, combinado com 
o Art. 4º do Decreto-Lei nº 667/69, o 380/07, e o § 4º do Art. 10 do 
decreto nº 333/07, para compor o Corpo temporário de Inativos 
da Segurança Pública no Estado – acir gonçalves, Cabo PM RR 
Mat. 915979-7, a contar de 22/07/2021.

DiOnei tOnet
Coronel PM Comandante Geral da PMSC

Cod. Mat.: 753050

PORtaRia nº 295/PMSC de 19/07/2021.
DeSignO, com base no Art. 22, XXI, da CF/88, combinado com 
o Art. 4º do Decreto-Lei nº 667/69, o 380/07, e o § 4º do Art. 10 do 
decreto nº 333/07, para compor o Corpo temporário de Inativos 
da Segurança Pública no Estado – antônio de Souza, Cabo PM 
RR Mat. 903365-3, a contar de 20/07/2021.

DiOnei tOnet
Coronel PM Comandante Geral da PMSC

Cod. Mat.: 753063

Portaria nº 38 de 19 de julho de 2021

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA 
CATARINA, no uso de suas atribuições legais, ReSOLVe: Art. 1º 
Instaurar Comissão de Sindicância Investigativa de acordo com o 
artigo 17, da Lei Complementar nº 491, de 20 de janeiro de 2010, 
a fim de apurar a ocorrência nas dependências da sede do Instituto 

de Metrologia de Santa Catarina em São José, no dia 09 de julho de 
2021, referente ao Processo IMetRO/SC 202104228-2021; Art. 2º 
Designar os servidores públicos civis e estáveis Renata Santos da 
Silva, matrícula nº 656519-0-01, ocupante do cargo de Diretora de 
Metrologia Legal e Mauricio Da Rif Del Monego Martins, matrícula 
nº 001-0-01, ocupante do cargo de Diretor Técnico, lotados e em 
exercício no Instituto de Metrologia de Santa Catarina-IMETRO/
SC para, sob a Presidência da primeira, comporem a Comissão de 
Sindicância Investigativa. Art. 3º Conceder o prazo de 60 (sessenta) 
dias para conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por 
igual período, conforme estabelece o artigo 38 da Lei Complementar 
nº 491 de 20 de janeiro de 2010. Art. 4º esta Portaria entra em 
vigor na data de 19 de julho de 2021. RUDINEI LUIS FLORIANO

Cod. Mat.: 753091

Portaria n° 124/2021 - iMa/SC, de 19/07/2021
O Presidente do Instituto do Meio Ambiente do estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, ReSOLVe:
Designar servidores para as funções de Fiscal e Gestor do Contrato 
IMA 0007/2021 com a empresa SP LIMPeSeRV, com intuito de 
atender a cláusula 7ª contratual que exige fiscalização e acompa-
nhamento da execução contratual, em consonância à orientação 
da IN SEA Nº 11/2019. As atribuições pertinentes serão designadas 
aos seguintes servidores:
Fiscal: Eduardo Miotello – Mat 398547-4. Fiscal Suplente: Marcos 
Nesi – Mat. 970281-4. Gestor: Dayse Cristiane M. de Aguiar – Mat. 
970.485-0-01. Fiscal Gestor: Carlos E. da Rosa – Mat. 971.304-2-01.
Daniel Vinícius netto
Presidente do iMa

Cod. Mat.: 752891

Portaria nº 125/2021 – iMa/SC, de 19/07/2021
O Presidente do Instituto do Meio Ambiente – IMA, no uso de suas 
atribuições estatutárias
ReSOLVe:
Art 1º- DESIGNAR, de acordo com o artigo 38, §§ 1 e 2 da Lei 
nº 6.745 e do art. 3º, § 1º do Decreto nº 796 de 24 de setembro 
de 2003, Fernando Araldi Sommariva, matrícula nº 700016-2-01, 
ocupante do cargo de Coordenador Regional do Meio Ambiente de 
Lages, para responder cumulativamente pelo cargo de Coordenador 
Regional do Meio Ambiente de Caçador, em substituição ao titular 
Clesio Leonel Hossa, matrícula nº 398534-2-01, que se encontrará 
em férias no período de 19/07/2021 a 30/07/2021.
Art 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 19 de julho de 2021.
Daniel Vinicius netto
Presidente do iMa

Cod. Mat.: 752896

PORtARIA Nº 1784 - 07/07/2021.
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 SED 
7281/2020 à SUZY DE CASTRO ALVES, matrícula nº 0252405-
8-01, no cargo de EAE - ORIENTADOR EDUCACIONAL, nível V, 
referência I, do Grupo Ocupacional de Apoio Técnico, do Quadro 
de Pessoal do Magistério Público Estadual, lotada na Gerência 
de Modalidades, Programas e Projetos Educacionais, município 
de Florianópolis - SED.
MaRCeLO PanOSSO MenDOnçaPresidente do iPReV giSeLe 
OLiVeiRa CaRDOSODiretora de Previdência

Cod. Mat.: 752988

PORtARIA Nº 1872 - 15/07/2021.
DeSaVeRBaR com base na competência delegada pelo art. 18º 
do Decreto nº 3.337, de 23/06/2010, o(s) período(s) de tempo de 
contribuição subscrito(s) e averbado(s) a FLAVIO GALLUF PEDER-
NEIRAS, matrícula 0045748-5-01, lotado(a) na SEF, por não haver 
impedimento legal, conforme processo SEF 7555/2021.
Período: 12/01/1965 a 29/04/1965 - Civil/IPREV.
MaRCeLO PanOSSO MenDOnçaPresidente do iPReV giSeLe 
OLiVeiRa CaRDOSODiretora de Previdência
PORtARIA Nº 1864 - 14/07/2021
aVeRBaR, com base na competência delegada pelo art. 18 do 
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Decreto nº 3337 de 23/06/2010, os períodos de tempo de contribui-
ção contidos no processo: IGP 5197/2021 de WILLIAN CARLOS 
NORI DOS SANTOS, matrícula 981271-7-01, lotado(a) no IGP.

PORtARIA Nº 1874 - 15/07/2021
aVeRBaR, com base na competência delegada pelo art. 18 do 
Decreto nº 3337 de 23/06/2010, os períodos de tempo de contribui-
ção contidos no processo: DPE 603/2021 de RAFAEL CANOVAS 
DE AMORIM, matrícula 967190-0-01, lotado(a) na DPE.
MaRCeLO PanOSSO MenDOnçaPresidente do iPReV giSeLe 
OLiVeiRa CaRDOSODiretora de Previdência

Cod. Mat.: 752991

PORtARIA nº 1785/2021 - 08/07/2021.
anULaR, conforme processo AdR19 5904/2020, a Portaria nº 
476 de 01/03/2021, publicada no DOE 21475 de 10/03/2021 que 
concedeu Aposentadoria a ELIETE CORREA MONTEIRO VARGAS, 
matrícula nº 0226594-0-01, por motivo de duplicidade pois a servi-
dora foi inativada pela portaria P/460 de 26/02/2021, publicada no 
dOe 21469 de 02/03/2021, por meio do processo Sed 2447/2021.
MaRCeLO PanOSSO MenDOnçaPresidente do iPReV giSeLe 
OLiVeiRa CaRDOSODiretora de Previdência

Cod. Mat.: 752992

FUnDaçÃO De aMPaRO À PeSQUiSa e inOVaçÃO DO eS-
taDO De Santa CataRina – FaPeSC - eXtRatO De aLte-
RaçÃO De CROnOgRaMa Da CHaMaDa PÚBLiCa FaPeSC 
nº 10/2021 – PROgRaMa De aPOiO À OPeRaçÃO Da ReDe 
CataRinenSe De CentROS De inOVaçÃO - O estado de 
Santa Catarina, por meio da FAPESC, comunica que se encontra 
no site desta Fundação, link:  http://www.fapesc.sc.gov.br/, Chama-
das Públicas, a alteração do cronograma desta chamada. Fábio 
Zabot Holthausen, Presidente da FAPESC. Florianópolis, 19 de 
julho de 2021.

Cod. Mat.: 752927

FUnDaçÃO De aMPaRO À PeSQUiSa e inOVaçÃO DO eStaDO 
De Santa CataRina – FaPeSC - eXtRatO De DiVULgaçÃO 
DO ReSULtaDO PReLiMinaR DOS aPROVaDOS na CHaMaDa 
PÚBLiCa FaPeSC nº 10/2021 – PROgRaMa De aPOiO À OPe-
RaçÃO Da ReDe CataRinenSe De CentROS De inOVaçÃO 
- O estado de Santa Catarina, por meio da FAPeSC, comunica 
que se encontra no site desta Fundação, link:  http://www.fapesc.
sc.gov.br/, Chamadas Públicas, a relação do resultado preliminar 
dos aprovados para fomento. Fábio Zabot Holthausen, Presidente 
da FAPESC. Florianópolis, 19 de julho de 2021.

Cod. Mat.: 752930

SeCRetaRia De eStaDO DO DeSenVOLViMentO eCOnÔ-
MiCO – FUnDaçÃO De aMPaRO À PeSQUiSa e inOVaçÃO 
De SC - eSPÉCie: Extrato de Primeiro Termo Aditivo ao Termo 
de Outorga nº 2019tR738. COntRatanteS: O estado de Santa 
Catarina, através da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 
do estado de Santa Catarina - FaPeSC e a universidade do es-
tado de Santa Catarina - UDeSC. OBJetO: Prorrogar a vigência 
para 31/05/2022.  BeneFiCiáRiO: Gabriela Botelho Mager. Data: 
Florianópolis, 19 de julho de 2021. SignatáRiOS: Fábio Zabot 
Holthausen, pela FaPeSC, Gabriela Botelho Mager, como Bene-
ficiária, Dilmar Baretta, pela UDeSC.

Cod. Mat.: 752967

PORtARIA nº 145 de 16/07/2021.
RetiFiCaR a Portaria nº 71 de 04/04/2006, publicada no DOE nº 
17.862 de 11/04/2006, na parte referente a matrícula da professora 
ROSINEI VEDETE LOHMANN DOS SANTOS, pois onde se lê 
348.166.201, leiase 348.166.203.
JaniCe aPaReCiDa SteiDeL KRaSniaK
Presidente da FCee

Cod. Mat.: 753001

O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 
- udeSC, no uso de suas atribuições, constantes do inciso VII e 
XVII, do artigo 28, do estatuto da udeSC, ReSOLVe:

PORtaRia nº 509, de 16/07/2021.
AdMItIR em vaga temporária de Professor Substituto, referente 
Processo Seletivo nº 02/2021 da UDESC e processo 24053/2021:
Nome: MAuRICIO CAMAROtO
Classe: Adjunto
Período: 30/06/2021 a 10/09/2021
Carga horária: 09 horas/atividade
Especialidade: Aspectos Comportamentais do Movimento Humano: 
Formação Esportiva, no Departamento de Educação Física, da 
udeSC/CeFId.

PORtaRia nº 510, de 19/07/2021.
DISPENSAR MERE ERIKA SAITO, matrícula 0375510-0-01, ocupante 
do cargo de Professor Universitário da UDESC/CAV da Função de 
Confiança de Coordenador de Apoio Administrativo/Acadêmico - 
Hospital de Clínicas Veterinárias, a contar de 08/07/2021, conforme 
processo 24992/2021.

PORtaRia nº 511, de 19/07/2021.
DESIGNAR ADEMIR CASSIANO DA ROSA, matrícula 0967457-
8-02, ocupante do cargo de Professor universitário da udeSC/
CAV, para exercer a Função de Confiança de Coordenador de 
Apoio Administrativo/Acadêmico - Hospital de Clínicas Veteriná-
rias, FC-03, no período de 08/07/2021 a 08/07/2023, conforme 
processo 24987/2021.

Cod. Mat.: 753028

DeFeSa CiViL DO eStaDO De Santa CataRina
eXtRatO De DiSPenSa De LiCitaçÃO nº 016/DC/2021: Objeto: 
Contratação de acesso à plataforma de Big Data (Boa Vista), aos 
serviços de ingestão e análise de dados na Boa Vista, as licenças 
de software para análises e a criação de painéis gerenciais para 
tomadas de decisão pelas áreas de operação da Defesa Civil de 
Santa Catarina. Fundamentação Legal: Art. 24, XVI da Lei Federal 
nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Fonte: 0.100 – Subação: 14723. 
Elemento de Despesa: 33.90.40.32. Contratante: Fundo Estadual 
de Proteção e Defesa Civil. Contratada: Centro de Informática e 
Automação do Estado de Santa Catarina S/A – CIASCCNPJ nº 
83.043.745/0001-65. Valor total: R$ 231.179,00. Assinado em 19 
de julho de 2021, por David Christian Busarello, Chefe da Defesa 
Civil. Processo SgP-e: DC 00000349/2021, aprovação ggg: 
2021aS7657.

Cod. Mat.: 752934

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
aViSO De DiSPenSa De LiCitaçÃO–DL nº28/2021 – SeD 
46802/2021 SIGEF: 2021SO005565
A Secretaria de Estado da Educação decide pela DISPENSA DE 
LICITAÇÃO para Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DO 
PLANALTO, VALE DO ITAJAÍ E LITORAL CATARINENSE - ECO-
FRutAS, CNPj: 11.001.445 / 0001 - 02. Do Fundamento Legal: 
art. 14, § 1º, da Lei nº 11.947/2009, Lei nº 13.987, de 7 de abril de 
2020, Resolução FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020, e a Resolução 
FNDE n° 06, de 08 de maio de 2020. Valor global: R$ 1.523.346,76
Florianópolis, 19 de julho de 2021.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação

Cod. Mat.: 752872

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
aViSO De DiSPenSa De LiCitaçÃO–DL nº30/2021 – SeD 
46801/2021 SIGEF: 2021SO005569
A Secretaria de Estado da Educação decide pela DISPENSA DE 
LICITAÇÃO para Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Contratada: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR de PINheIRO PRetO - COOPeRPINheIRO, CNPj: 
09.487.203/0002-00. Do Fundamento Legal: art. 14, § 1º, da Lei 
nº 11.947/2009, Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, Resolução 
FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020 e a Resolução FNDE n° 06, 
de 08 de maio de 2020. Valor global: R$ 699.366,42
Florianópolis, 19 de julho de 2021.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação

Cod. Mat.: 752873

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
aViSO De DiSPenSa De LiCitaçÃO–DL nº34/2021 – SeD 
46797/2021 SIGEF: 2021SO005582
A Secretaria de Estado da Educação decide pela DISPENSA DE 
LICITAÇÃO para Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Contratada: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO 
VALE DO ITAJAÍ – COOPERFAVI, CNPJ: 07.125.517 / 0001 - 56. 
Do Fundamento Legal: art. 14, § 1º, da Lei nº 11.947/2009, Lei 
nº 13.987, de 7 de abril de 2020, Resolução FNDE nº 02, de 09 de 
abril de 2020 e a Resolução FNDE n° 06, de 08 de maio de 2020. 
Valor global: R$ 2.349.272,94
Florianópolis, 19 de julho de 2021.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação

Cod. Mat.: 752874

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
aViSO De DiSPenSa De LiCitaçÃO–DL nº31/2021 – SeD 
46800/2021 SIGEF: 2021SO005573
A Secretaria de Estado da Educação decide pela DISPENSA DE 
LICITAÇÃO para Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Contratada: COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO 
dO eXtReMO OeSte - COOPeROeSte, CNPj: 01.435.328/0002-
84. Do Fundamento Legal: art. 14, § 1º, da Lei nº 11.947/2009, 
Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, Resolução FNDE nº 02, de 
09 de abril de 2020, e a Resolução FNDE n° 06, de 08 de maio de 
2020. Valor global: R$ 771.984,00
Florianópolis, 19 de julho de 2021.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação

Cod. Mat.: 752877

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
aViSO De DiSPenSa De LiCitaçÃO–DL nº32/2021 – SeD 
46799/2021 SIGEF: 2021SO005574
A Secretaria de Estado da Educação decide pela DISPENSA DE 
LICITAÇÃO para Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Contratada: COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES 
DE LEBON REGIS - COOPERLAF, CNPJ: 11.419.727/0001-24. 
Do Fundamento Legal: art. 14, § 1º, da Lei nº 11.947/2009, Lei 
nº 13.987, de 7 de abril de 2020, Resolução FNDE nº 02, de 09 
de abril de 2020, Resolução FNDE n° 06, de 08 de maio de 2020. 
Valor global: R$ 1.329.304,83
Florianópolis, 19 de julho de 2021.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação

Cod. Mat.: 752878

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
aViSO De DiSPenSa De LiCitaçÃO–DL nº33/2021 – SeD 
46798/2021 SIGEF: 2021SO005578
A Secretaria de Estado da Educação decide pela DISPENSA DE 
LICITAÇÃO para Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Contratada: COOPERATIVA REGIONAL – AURIVERDE, CNPJ: 
83.731.927/0001-29. Do Fundamento Legal: art. 14, § 1º, da Lei 
nº 11.947/2009, Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, Resolução 
FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020 e a Resolução FNDE n° 06, 
de 08 de maio de 2020. Valor global: R$ 1.274.086,20
Florianópolis, 19 de julho de 2021.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação

Cod. Mat.: 752879

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
aViSO De DiSPenSa De LiCitaçÃO–DL nº35/2021 – SeD 
46796/2021 SIGEF: 2021SO005584
A Secretaria de Estado da Educação decide pela DISPENSA DE 
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LICITAÇÃO para Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Contratada: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES 
de RIO FORtuNA e tOdA SANtA CAtARINA - COOPeRFAMI-
LIA, CNPj: 09.263.339/0001-55. Do Fundamento Legal: art. 14, 
§ 1º, da Lei nº 11.947/2009, Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, 
Resolução FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020 e a Resolução 
FNDE n° 06, de 08 de maio de 2020. Valor global: R$ 305.213,30
Florianópolis, 19 de julho de 2021.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação

Cod. Mat.: 752882

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
aViSO De DiSPenSa De LiCitaçÃO–DL nº36/2021 – SeD 
46795/2021 SIGEF: 2021SO005586
A Secretaria de Estado da Educação decide pela DISPENSA DE 
LICITAÇÃO para Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Contratada: COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIÃO 
dO CONteStAdO - COOPeRCONteStAdO. Do Fundamento 
Legal: art. 14, § 1º, da Lei nº 11.947/2009, Lei nº 13.987, de 7 de 
abril de 2020, Resolução FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020 e 
a Resolução FNDE n° 06, de 08 de maio de 2020. Valor global: 
R$ 1.904.741,18.
Florianópolis, 19 de julho de 2021.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação

Cod. Mat.: 752884

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
aViSO De DiSPenSa De LiCitaçÃO–DL nº37/2021 – SeD 
46794/2021 SIGEF: 2021SO005588
A Secretaria de Estado da Educação decide pela DISPENSA DE 
LICITAÇÃO para Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Contratada: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL 
DOS AGRICULTORES DE FORQUILHINHA – COONAFOR, CNP 
nº 12.046.131/0001-99. Do Fundamento Legal: art. 14, § 1º, da 
Lei nº 11.947/2009, Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, Resolução 
FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020 e a Resolução FNDE n° 06, de 
08 de maio de 2020. Valor global: R$ 1.264.941,60.
Florianópolis, 19 de julho de 2021.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação

Cod. Mat.: 752892

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO nº 0001/2021.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação, sob deman-
da, de serviços em eventos, compreendendo o planejamento, a 
organização, a promoção e a execução, destinados à Formação 
Continuada, Reunião Técnica, Viagens de Estudos, Feiras, Congres-
sos, Seminários,  Olimpíadas e participação em eventos nacionais, 
com fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, de forma total 
ou parcial, em atendimento a iniciativas educacionais da SE e ou 
a Programas, Projetos e Ações provenientes de Adesão com o 
MEC/FNDE/INEP e/ou a Parcerias Institucionais, pelo Sistema de 
Registro de Preços, promovidos pela Secretaria, Coordenadorias 
Regionais, Instituto Estadual de Educação – IEE e Conselho Estadual 
de Educação – CEE/SC, conforme especificações, quantitativos e 
condições estabelecidas neste Edital.
Vigência: 16/julho/2021 a 16/julho/2022.
empresa: FAVORItA eVeNtOS e tuRISMO LtdA, inscrita no 
CNPj/MF sob o nº 08.938.613/0001-86.
LOte I - LOte 1
ITEM 1 - Quantidade: 150 / Por serviço. Valor Unit. R$ 300,00.
ITEM 2 - Quantidade: 150 / Por serviço. Valor Unit. R$ 550,00.
ITEM 3 - Quantidade: 50 / Por serviço. Valor Unit. R$ 850,00.
ITEM 4 - Quantidade: 5 / Por serviço. Valor Unit. R$ 1.500,00.
ITEM 5 - Quantidade: 300 / Por serviço. Valor Unit. R$ 450,00.
ITEM 6 -Quantidade: 250 / Por serviço. Valor Unit. R$ 1.200,00.
ITEM 7 - Quantidade: 50 / Por serviço. Valor Unit. R$ 1.200,00.
ITEM 8 - Quantidade: 200 / Por serviço. Valor Unit. R$ 500,00.
ITEM 9 - Quantidade: 200 / Por serviço. Valor Unit. R$ 90,00.
ITEM 10 - Quantidade: 200 / Por serviço. Valor Unit. R$ 150,00.
ITEM 11 - Quantidade: 35.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 0,58.
ITEM 12 - Quantidade: 35.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 1,50.
ITEM 13 - Quantidade: 300/ Por serviço. Valor Unit. R$ 200,00.
ITEM 14 - Quantidade: 300 / Por serviço. Valor Unit. R$ 200,00.
ITEM 15 - Quantidade: 2.500/ Por serviço. Valor Unit. R$ 25,00.
ITEM 16-Quantidade: 10.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 25,00.
ITEM 17-Quantidade: 10.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 21,00.
ITEM 18-Quantidade: 20.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 45,00.
ITEM 19 - Quantidade: 1.000 / Unidade. Valor Unit. R$ 10,00.
ITEM 20 - Quantidade: 1.000 / Unidade. Valor Unit. R$ 60,00.
ITEM 21 - Quantidade: 300 / Por serviço. Valor Unit. R$ 90,00.

ITEM 22 - Quantidade: 5.000 / Unidade. Valor Unit. R$ 7,00.
ITEM 23 - Quantidade: 10.000 / Unidade. Valor Unit. R$ 4,00.
ITEM 24 - Quantidade: 200 / Por serviço. Valor Unit. R$ 245,00.
ITEM 25-Quantidade: 2.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 325,00.
ITEM 26-Quantidade: 2.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 380,00.
ITEM 27-Quantidade: 1.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 220,00.
ITEM 28 - Quantidade: 45.000/ Km rodado. Valor Unit. R$ 1,50.
ITEM 29-Quantidade: 1.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 200,00.
ITEM 30 - Quantidade: 50.000/ Km rodado. Valor Unit. R$ 3,60.
ITEM 31 - Quantidade: 750 / Por serviço. Valor Unit. R$ 250,00.
ITEM 32 - Quantidade: 50.000/ Km rodado. Valor Unit. R$ 3,90.
ITEM 33-Quantidade: 1.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 500,00.
ITEM 34 -Quantidade: 75.000 / Km rodado. Valor Unit. R$ 6,50.
ITEM 35-Quantidade: 1.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 600,00.
ITEM 36 - Quantidade: 75.000/ Km rodado. Valor Unit. R$ 6,50.
ITEM 37 - Quantidade: 25 / Unidade. Valor Unit. R$ 1.000,00.
ITEM 38-Quantidade: 2.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 180,00.
ITEM 39-Quantidade: 2.000/ Por serviço. Valor Unit. R$ 200,00.
ITEM 40 - Quantidade: 200 / Por serviço. Valor Unit. R$ 200,00.
ITEM 41 - Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 800,00.
ITEM 42 - Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 800,00.
ITEM 43 - Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 700,00.
ITEM 44 - Quantidade: 500 / Por serviço. Valor Unit. R$ 300,00.
ITEM 45 - Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 350,00.
ITEM 46 - Quantidade: 200 / Por serviço. Valor Unit. R$ 400,00.
ITEM 47 - Quantidade: 5.000 / Unidade. Valor Unit. R$ 3,00.
ITEM 48 - Quantidade: 5.000 / Unidade. Valor Unit. R$ 0,40.
ITEM 49 - Quantidade: 5.000 / Unidade. Valor Unit. R$ 2,50.
ITEM 50 - Quantidade: 1.000 / Unidade. Valor Unit. R$ 20,00.
ITEM 51 - Quantidade: 300 / Por serviço. Valor Unit. R$ 30,00.
ITEM 52 - Quantidade: 200 / Unidade. Valor Unit. R$ 4,50.
ITEM 54 - Quantidade: 5.000 / Unidade. Valor Unit. R$ 2,50.
ITEM 55 - Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 180,00.
ITEM 56 - Quantidade: 5.000 / Unidade. Valor Unit. R$ 5,00.
ITEM 57 - Quantidade: 200.000 / Unidade. Valor Unit.  R$ 0,58.
ITEM 58 - Quantidade: 1.500 / Unidade. Valor Unit. R$ 48,00.
ITEM 59 - Quantidade: 1.000 / Unidade. Valor Unit. R$ 55,00.
ITEM 60 - Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 105,00.
ITEM 61 - Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 105,00.
ITEM 62 - Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 106,75.
ITEM 63 - Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 60,00.
ITEM 64 Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 150,00.
ITEM 65 - Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 120,00.
ITEM 66 - Quantidade: 100 / Por serviço. Valor Unit. R$ 55,00.
ITEM 67 - Quantidade: 250 / Unidade. Valor Unit. R$ 40,00.
ITEM 68 - Quantidade: 50 / Unidade. Valor Unit. R$ 109,50.
ITEM 69 - Quantidade: 200 / Unidade. Valor Unit. R$ 80,00.
ITEM 70 - Quantidade: 300 / Unidade. Valor Unit. R$ 90,00.
ITEM 71 - Quantidade: 300 / Unidade. Valor Unit. R$ 90,00.
ITEM 72 - Quantidade: 300 / Unidade. Valor Unit. R$ 90,00.
ITEM 73 - Quantidade: 300 / Unidade. Valor Unit. R$ 100,00.
ITEM 74 - Quantidade: 300 / Unidade. Valor Unit. R$ 42,50.
Processo SGP-e: 29783/2020. Protocolo CIG SGP-e: 2021AS005282
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação.

Cod. Mat.: 752935

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO nº 0296/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E 
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, nas unidades escolares 
da Região 27- Campo Alegre, Rio Negrinho e São Bento do Sul, 
pertencentes à Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina.
Vigência: 07/julho/2021 a 07/julho/2022.
Empresa: TJ SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA ME, inscrita no 
CNPj/MF sob o nº 17.405.971/0001-14.
LOTE I - REGIÃO 27 - SÃO BENTO DO SUL
ITEM 1 - Quantidade: 273 / Unidade. Valor Unit. R$ 342,88.
ITEM 2 - Quantidade: 136 / Unidade. Valor Unit. R$ 20,00.
ITEM 3 - Quantidade: 136 / Unidade. Valor Unit. R$ 20,00.
ITEM 4 - Quantidade: 273 / Unidade. Valor Unit. R$ 54,57.
ITEM 5 - Quantidade: 273 / Unidade. Valor Unit. R$ 5,50.
Processo SGP-e: 20983/2020. Protocolo CIG SGP-e: 2021AS004358.
Vitor Fungaro Balthazar –
Secretário adjunto de estado da educação.

Cod. Mat.: 752940

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO nº 0292/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E 
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, nas unidades escolares 
da Região 23 - Itaiópolis, Mafra, Monte Castelo e Papanduva, per-
tencentes à Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina.
Vigência: 13/julho/2021 a 13/julho/2022.

Empresa: CLEBER ALEX NEUWIEM & CIA LTDA ME, inscrita no 
CNPj/MF sob o nº 08.111.426/0001-24.
LOTE I - REGIÃO 23 - MAFRA
ITEM 1 - Quantidade: 273 / Unidade. Valor Unit. R$ 266,39.
ITEM 2 - Quantidade: 136 / Unidade. Valor Unit. R$ 400,00.
ITEM 3 - Quantidade: 136 / Unidade. Valor Unit. R$ 500,00.
ITEM 4 - Quantidade: 273 / Unidade. Valor Unit. R$ 51,00.
ITEM 5 - Quantidade: 273 / Unidade. Valor Unit. R$ 150,00.
Processo SGP-e: 2021AS004354. Protocolo CIG SGP-e: 
2021AS004354.
Vitor Fungaro Balthazar –
Secretário adjunto de estado da educação.

Cod. Mat.: 752941

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO nº 0246/2020.
Objeto: Contratação para execução de SERVIÇOS DE LIMPEZA 
DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA e LIMPEZA DO SISTEMA DE 
ESGOTO das edificações das unidades escolares da Região 15, 
compreendendo os municípios de Balneário Camboriú, Balneário 
Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, 
Navegantes, Penha e Porto Belo, pertencentes à Secretaria de 
Estado da Educação de Santa Catarina, objetivando o Registro 
de Preços.
Vigência: 16/julho/2021 a 16/julho/2022.
empresa: BIOVetOR SeRVIçOS eSPeCIALIZAdOS - eIReLI, 
inscrita no CNPj/MF sob o nº 02.469.364/0001-40.
LOTE I - REGIÃO 15 - ITAJAI
ITEM 1 - Quantidade: 656 / Unidade. Valor Unit. R$ 5,49.
ITEM 2 - Quantidade: 1.230 /m³. Valor Unit R$ 197,72.
ITEM 3 - Quantidade: 388 / Por serviço. Valor Unit R$ 524,28.
ITEM 4 - Quantidade: 194 / Por serviço. Valor Unit R$ 888,78.
ITEM 5 - Quantidade: 70 / Por serviço. Valor Unit R$ 1.248,28.
ITEM 6 - Quantidade: 164 / Unidade. Valor Unit R$ 13,98.
ITEM 7 - Quantidade: 4.100 /m. Valor Unit R$ 6,99.
Processo SGP-e: 19332/2020. Protocolo CIG SGP-e: 2021AS003985.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação.

Cod. Mat.: 753045

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO nº 0303/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E 
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, nas unidades escolares 
da Região 34 - Arroio Trinta, Fraiburgo, Iomerê, Pinheiro Preto, 
Salto Veloso, Tangará e Videira, pertencentes à SED/SC.
Vigência: 16/julho/2021 a 16/julho/2022.
Empresa: TJ SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA ME, inscrita no 
CNPj/MF sob o nº 17.405.971/0001-14.
LOTE I - REGIÃO 34 - VIDEIRA
ITEM 1 - Quantidade: 273 / Unidade. Valor Unit. R$ 342,88.
ITEM 2 - Quantidade: 136 / Unidade. Valor Unit. R$ 50,00.
ITEM 3 - Quantidade: 136 / Unidade. Valor Unit. R$ 50,00.
ITEM 4 - Quantidade: 273 / Unidade. Valor Unit. R$ 54,57.
ITEM 5 - Quantidade: 273 / Unidade. Valor Unit. R$ 187,00.
Processo SGP-e: 20993/2020. Protocolo CIG SGP-e: 2021AS004650.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação.

Cod. Mat.: 753060

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO nº 0251/2020.
Objeto: Contratação para execução de SERVIÇOS DE LIMPEZA 
DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA e LIMPEZA DO SISTEMA DE 
ESGOTO das edificações das unidades escolares da Região 20, 
compreendendo os municípios de Araquari, Balneário Barra Sul, 
Barra Velha, Garuva, Itapoá, Joinville, São Francisco do Sul e São 
João do Itaperiú, pertencentes à SED/SC.
Vigência: 16/julho/2021 a 16/julho/2022.
empresa: BIOVetOR SeRVIçOS eSPeCIALIZAdOS - eIReLI, 
inscrita no CNPj/MF sob o nº 02.469.364/0001-40.
LOte I - LOte 1
ITEM 1 - Quantidade: 656 / Unidade. Valor Unit. R$ 5,00.
ITEM 2 - Quantidade: 1.230 /m³. Valor Unit. R$ 186,00.
ITEM 3 - Quantidade: 388 / Por serviço. Valor Unit. R$ 500,00.
ITEM 4 - Quantidade: 194 / Por serviço. Valor Unit. R$ 845,00.
ITEM 5 - Quantidade: 70 / Por serviço. Valor Unit. R$ 1.200,00.
ITEM 6 - Quantidade: 164 / Unidade. Valor Unit. R$ 12,79.
ITEM 7 - Quantidade: 4.100 /m. Valor Unit. R$ 6,32.
LOte II - LOte 2
ITEM 8 - Quantidade: 576 / Unidade. Valor Unit. R$ 5,00.
ITEM 9 - Quantidade: 1.080 /m³. Valor Unit. R$ 182,50.
ITEM 10 - Quantidade: 200 /Por serviço. Valor Unit. R$ 500,00.
ITEM 11 - Quantidade: 184 / Por serviço. Valor Unit. R$ 845,00.
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ITEM 12 - Quantidade: 68 / Por serviço. Valor Unit. R$ 1.199,73
ITEM 13 - Quantidade: 144 / Unidade. Valor Unit. R$ 12,00.
ITEM 14 - Quantidade: 3.600 /m. Valor Unit. R$ 6,00.
Processo SGP-e: 19340/2020. Protocolo CIG SGP-e: 2021AS003990.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário adjunto de estado da educação.

Cod. Mat.: 753061

eStAdO de SANtA CAtARINA
SeCRetARIA de eStAdO dA INFRAeStRutuRA e MOBILIdAde
DiSPenSa De LiCitaçÃO nº 0120/2021
Processo: Sie 00008479/2021. Autorização: Ratificado pelo Se-
cretário da SIE. Objeto: Para contratação de solução integrada de 
serviços gerenciados de comunicação de dados – Govlink para 
as coordenadorias e escritórios regionais da SIE e para os postos 
rodoviários da PMRV em todo o Estado. Valor: R$ 498.396,36 
(quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e noventa e seis 
reais e trinta e seis centavos). Contratada: CiaSC - Centro de Infor-
mática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. Conforme 
Art. 24, Inciso XVI da Lei 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações 
posteriores. Florianópolis, 19 de julho de 2021. Thiago Augusto 
Vieira – Secretário da SIe.
aprovação ggg 2021aS007655

Cod. Mat.: 752931

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E 
SOCIOed/FuNdO PeNt de SCaViSO De LiCitaçÃO Pregão 
Eletrônico nº 0045/2021 - menor preço por Item.Objeto: Aquisição 
de materiais e equipamentos destinados ao uso da Secretaria de 
Estado da Administração Prisional e Socioeducativa na prevenção, 
controle e enfrentamento do coronavírus (COVID-19), conforme 
especificações, quantitativos e condições gerais de fornecimento 
estabelecidas no Anexo I e II. Início da entrega de propostas: às 
16:00 horas do dia 21/07/2021. Fim da entrega de propostas: às 
13:30 horas do dia 02/08/2021. Abertura da sessão: a partir das 
13:30 horas do dia 02/08/2021. O Edital e seus anexos estão dis-
poníveis no site www.sap.sc.gov.br. Informações sobre o edital 
serão prestadas através do e-mail geliclicitacao@sap.sc.gov.br, 
no horário das 12:00 às 19:00, em dias úteis. Processo SGP-e: 
SAP 00026107/2021. GGG: 2021AS005798.

Cod. Mat.: 753054

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 0774/2021 na modalidade: Pregão 
“Eletrônico”, cujo objeto é: Aquisição de insumos e acessórios para 
equipamentos hospitalares (armadilha, cabos, conjuntos, extenso-
res, kit e sensores) para as unidades da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES).  Resolve: ADQUIRIR: MENOR PREÇO: Itens: 01, 
03, 07, 08, 09, 10, 11 e 16. COTAÇÃO ÚNICA: Itens: 04, 06, 17 e 
18. CONSIDERAR NÃO COTADO: Item: 15. DESCLASSIFICAR 
OS IteNS dAS eMPReSAS, CONFORMe dISCRIMINAdO: Por 
não atender as especificações técnicas do edital, conforme Pare-
cer Técnico (Art. 48, Inciso I, da Lei 8.666/93 e Alterações): Asli 
Comercial Eireli – Item: 02. Por apresentar preço excessivo (Art. 
48, Inciso II, da Lei 8.666/93 e Alterações): Tecnovent Comércio de 
Equipamentos Médicos Ltda. – Item: 02. Der Heck Med. Serviços 
Hospitalares Ltda – Item: 05. Master Medikal Indústria e Comér-
cio de Equipamentos Médicos Ltda EPP – Item: 12. REVOGAR 
POR INteReSSe PÚBLICO (ARt. 49, CAPut, dA LeI 8.666/93 e 
ALTERAÇÕES) – Não há mais interesse em adquirir - Itens: 13 e 
14. EMPRESAS VENCEDORAS: Asli Comercial Eireli – Item: 09. 
Master Medikal Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. 
EPP – Itens: 03, 10 e 11. Monteiro Antunes – Insumos Hospitalares 
Ltda – Itens: 04, 06 e 17. Tecnovent Comércio de Equipamentos 
Médicos Ltda. – Itens: 01, 07, 08, e 18. W&Z Comércio e Serviços 
Hospitalares Ltda EPP – Item: 16. (CIG) SES 2021AS002782.

Cod. Mat.: 752869

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 01843/2021. Objeto: Aquisição de medica-
mentos para a Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura 
da sessão: 17/08/2021 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br 
encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações (CIG) 
SeS 2021AS007375.

Cod. Mat.: 753108

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 1495/2021 na modalidade: Pre-
gão “Eletrônico”, cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição 
de medicamentos para a Gerência de Bens Regulares (GEBER). 
MENOR PREÇO: Itens: 08, 18 e 30. COTAÇÃO ÚNICA: Itens: 
03, 12, 14 e 26. NÃO COTADOS: Itens: 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 

11, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 27 e 28. 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): Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Filial 
– Item: 16. Por apresentar preço excessivo (Art. 48, Inciso II, da 
Lei 8.666/93 e Alterações): Altermed Material Médico Hospitalar 
Ltda – Item: 17. Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda 
– Item: 29. MDF Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hos-
pitalares Eireli – Item: 16. Soma SC Produtos Hospitalares Ltda 
– Item: 01. Por não atender o subitem 2.2.1 do item 2.2 do cap. 2 
do edital (Art. 48, Inciso I, da Lei 8.666/93 e Alterações): Soma SC 
Produtos Hospitalares Ltda – Item: 25. Por não atender a alínea 
“b” do subitem 8.1.4 do cap. 8 do edital (Art. 48, Inciso I, da Lei 
8.666/93 e Alterações): Medpoa Comércio de Material Hospitalar 
Ltda – Item: 21. Por não atender a alínea “c” do subitem 8.1.4 do 
cap. 8 do edital (Art. 48, Inciso I, da Lei 8.666/93 e Alterações): 
Medicinali Produtos para Saúde Eireli ME – Item: 22. INABILITAR 
AS EMPRESAS: Por não cumprir o subitem 10.1.1 do Capítulo 10 
do Edital: Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda – Item: 
16. Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 
– Item: 21. eMPReSAS VeNCedORAS: Ciamed distribuidora de 
Medicamentos Ltda - Filial – Itens: 03 e 14. Cristália Produtos 
Químicos e Farmacêuticos Ltda – Item: 30. Licimed Distribuidora 
de Medicamentos, Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares 
Ltda – Item: 12. Soma SC Produtos Hospitalares Ltda – Itens: 18 
e 26. Stock Med Produtos Médico-Hospitalares Ltda – Item: 08. 
CIG: SES 2021AS005522.

Cod. Mat.: 752996

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 1403/2021 na modalidade: Pregão 
“Eletrônico”, cujo objeto é: Contratação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com substituição de peças (inclusive as com 
desgaste temporal) em equipamentos de Banco de Leite para o 
Hospital Regional de São José (HRSJ). MENOR PREÇO: Lote: 
I. EMPRESA VENCEDORA: Dorneles e Cia Ltda – Lote: I. CIG: 
SeS 2021AS005216.

Cod. Mat.: 752997

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 0751/2021 na modalidade: 
Pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: Aquisição de equipamentos 
hospitalares para o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos 
(HGMTR). MENOR PREÇO: Itens: 01, 02, 03, 04 e 05. EMPRESAS 
VENCEDORAS: IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A. – Item: 
04. Imex Medical Comércio e Locação Ltda – Item: 03. Medicalway 
Equipamentos Médicos Ltda – Item: 05. Shimadzu do Brasil Co-
mércio Ltda – Itens: 01 e 02. CIG: SES 2021AS002703.

Cod. Mat.: 752998

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 1561/2021 na modalidade: 
Pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: Aquisição de órteses, próteses 
e materiais especiais para as unidades da Secretaria de estado da 
Saúde (SES) .Resolve: “CONSIDERAR A LICITAÇÃO DESERTA, 
UMA VEZ QUE NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE PROPOS-
TAS PARA O REFERIDO PROCESSO LICITATÓRIO”. (CIG) SES 
2021AS005778.

Cod. Mat.: 752952

SeCRetaRia De eStaDO Da SegURança PÚBLiCa
eXtRatO De ineXigiBiLiDaDe De LiCitaçÃO
inexigibilidade de Licitação nº 003/SSP/2021. Objeto: Contrata-
ção da empresa CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos, para o 
fornecimento de Espingarda calibre .12, para atender as necessida-
des da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina -  Convênio nº. 
904.467/2020 Fundamentação Legal: art. 25, I, da Lei 8.666/93. 
Razão da escolha: A empresa CBC – Companhia Brasileira de 
Cartuchos possui exclusividade na comercialização do material 
supracitado, sendo fornecedora exclusiva deste produto do Brasil, 
assim como possui preços compatíveis com os praticados no mer-
cado. Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 160091; Unidade 
Orçamentária: 16091; Subação 13186; natureza da Despesa: 
44.90.52.24, Fonte 0228. Valor total estimado: R$ 230.294,01 
Contratante: Secretaria de Estado da Segurança Pública/Fundo 
para Melhoria da Segurança Pública, representado por sua Dire-
tora-Geral, Sra. Luciana da Silva Pinto Maciel, inscrita no CPF sob 
o º 887.574.639-72. Contratada: CBC – Companhia Brasileira de 
Cartuchos, representada pelo Gerente de Negócios Institucionais, 
Sr. João Carlos Sanchez de Oliveira Junior, inscrito no CPF sob o 
nº 269.148.988-47. Data da Homologação e Ratificação: 16 de 

julho de 2021. Processo Digital SgP-e: SSP 5789/2020. Solicita-
ção 2021SO000384 – aprovação ggg 2021aS000415. Código 
de Registro E-Sfinge online: C94e94F4B1A002A42721563BC-
5728F140594645F
.

Cod. Mat.: 752955

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP 
aViSO De LiCitaçÃO Pregão Eletrônico nº 0047/2021 - menor 
preço por Item.Objeto: Aquisição  de  veículo  automotivo,  cami-
nhonete pickup, 4x2,  de  cabine  simples,  para  transporte  de 
pessoal  e  carga  para  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Santa  
Catarina,  tipo  AtM  (Auto  transporte  de Materiais) para as OBMs 
de Canoinhas, Lages e Xanxerê - Convênio Federal com o MJSP 
nº 905.748/2020.
Início da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 21/07/2021.
Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 05/08/2021.
Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 05/08/2021.
O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.portaldecom-
pras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através 
do e-mail cpl@ssp.sc.gov.br, ou no seguinte endereço: Avenida 
Ivo Silveira, nº 1521, Bloco C, 4º andar, CEP 88085-000, Bairro 
Capoeiras, Florianópolis/SC, no horário das 12:00 às 19:00, em dias 
úteis. Processo SGP-e: SSP 00002086/2021. GGG: 2021AS007645. 
Código da Pré-publicação e-SFINGE-EF393CA77B610B240EB-
722851F1d8A0eeB064AC2

Cod. Mat.: 753047

Polícia Civil - PC
aViSO De SUSPenSÃO Sine Die
A Polícia Civil - PC comunica que, em razão de problemas no 
trâmite do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 0039/2021, que tem por objeto Aquisição de Equipamentos de 
Tecnologia, para estruturar o Setor de Comunicação, sala EAD 
e Auditório da Academia da Polícia Civil – ACADEPOL de Santa 
Catarina. para a Polícia Civil - PC e, em função do que determina 
a legislação em vigor, DeteRMina a SUSPenSÃO Sine Die 
do envio das propostas e abertura da referida licitação. Processo 
SGP-e: 106179/2020. Protocolo CIG SGP-e: 2021aS005187.

Cod. Mat.: 753049

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021. FUNDAÇÃO 
CATARINENSE DE CULTURA – FCC. Objeto: Serviços especializados 
de gestão documental dos processos seletivos dos editais realizados 
pela Fundação Catarinense de Cultura em 2021 para a seleção 
de Projetos Culturais. Valor estimado: R$ 102.500,00. Fornecedor: 
Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos – FEPESE. 
Fundamentação: Art. 24, VIII da Lei n. 8.666/93. Florianópolis, 19 
de julho de 2021. Edson Lemos – Presidente da FCC. Aprovação 
GGG: 2021AS007707. Processo SGPe FCC 898/2021. TCE/SC: 
d7636C4dF2819dFd0370F05e00Fe847C3C6Be234

Cod. Mat.: 753095

eStaDO De Santa CataRina
FUnDaçÃO UniVeRSiDaDe DO eStaDO De Santa CataRina
eXtRatO De ata De RegiStRO De PReçOS
Referência: PR nº PE 0612/2021 - Contratação de empresa para 
execução de serviços de manutenção predial (Pintura e manutenção 
de Telhados) dos Campus I e IV da UDESC.  Vigência: 19/07/2021 
a 19/07/2022. Unidade gerenciadora: Reitoria/udeSC. endereço 
eletrônico: compras@udesc.br. Lote 1 - R$1.223.600,00. empresa: 
RDG Construções Eireli EPP. CnPJ: 26.642.424/0001-43. Lote 
2 - R$1.180.700,00. empresa: Dimenzo Engenharia Eireli. CnPJ: 
02.084.677/0001-80. Florianópolis, 19 de julho de 2021. Dilmar 
Baretta – Reitor. Processo SgP-e: UDeSC 00035125/2021.

Cod. Mat.: 753099

uNIVeRSIdAde dO eStAdO de SANtA CAtARINA – udeSC.
eXtRatO ReSULtaDO PRegÃO eLetRÔniCO 0715/2021. 
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI-
VIduAL (ePI’s) PARA A udeSC OeSte- CeO. Lote 1: valor de R$ 
14.099,30 – empresa vencedora: SuPeRA BLOCOS ARteFAtOS 
de CIMeNtO eIReLI (CNPj: 26.749.211/0001-15); Lote 2: valor de 
R$ 36.949,80 – empresa vencedora: FeRNANdO uNIFORMeS 
eIReLI - ePP (CNPj: 21.008.058/0001-51); Lotes 3 e 4 fracassados. 
Chapecó, 16 de julho de 2021. Rosemario Barichello, pregoeiro.

Cod. Mat.: 752855
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UniVeRSiDaDe DO eStaDO De Santa CatRina – CaV- Re-
SULtaDO DO PRegÃO eLetRÔniCO: nº 0676/2021 - Obje-
to: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITAL 
AR E FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL DE CLÍNICA 
VETERINÁRIA -HCV/CAV/UDESC Origem: Pe 676-2021 – ad-
judicada: VetSuL COMÉRCIO de MedICAMeNtOS eIReLI - 
CNPJ 28.591.670/0001-49 lotes: 2, 3 - valor total: R$ R$ 733,05  
Lotes Desertos: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 Lotes 
Fracassados: lotes: 4 e 5, Lages, 16 de março de 2021. Glória 
Maria Fernandes  – Pregoeira CaV/ UDeSC.

Cod. Mat.: 752939

aViSO De DiSPenSa De LiCitaçÃO nº 571/2021. Objeto: 
Aquisição de Material Laboratorial, sendo: 2 uni. de ELETRODO 
- A7780 que serão utilizados no Projeto de Pesquisa do professor 
Leo Rufato - 11038 - ROYALTIES Projeto Cultivares - Jonica e Pir-
cinque - Coord. Prof Léo Rufato, CAV/UDESC. Valor: R$ 7.260,00. 
Fornecedor: MAZZOChINI COM de PROdutOS LABORAtORIAIS 
LTDA ME. Fundamentação: Art. 24, inciso XXI da Lei 8.666/93. 
Lages, 07 de julho de 2021. Clóvis Eliseu Gewehr – Diretor Geral 
CAV/UDESC. Código de Registro no TCE:297BC839E3AC32C-
07d10777BCC7A4CC9e5092346

Cod. Mat.: 753015

aViSO De ineXigiBiLiDaDe De LiCitaçÃO nº 821/2021. Objeto: 
SGPe nº 23723/2021, trata-se de aquisição de 01 estereomicroscópio 
modelo: Stemi 305, marca: Carl Zeiss, para o Laboratório de Proteção 
Florestal do Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV/UDESC. 
Com carta de exclusividade. Valor: R$ 14.094,00. Fornecedor: 
CARL ZeISS dO BRASIL LtdA. Fundamentação: Art. 25, I da 
Lei 8.666/93. Florianópolis, 19 de julho de 2021. Clóvis eliseu 
gewehr – Diretor geral CaV/UDeSC. Código gerado pelo TCE: 
eC1BD2e331F28a64491DeF3F16C47B731BB77a69.

Cod. Mat.: 753046

.
eXtRatO De ata De RegiStRO De PReçOS Referência: PR 
nº PE 0645/2021 - Aquisição de gêneros de alimentação e gás 
GLP para o CAV.. Objeto: PE 0645/2021 - Aquisição de gêneros 
de alimentação e gás GLP para o CAV.. Vigência: 19/07/2021 
a 19/07/2022. Unidade gerenciadora: CAV/udeSC. endereço 
eletrônico: clico.cav@udesc.br. Item 2: R$ 10,82, Item 8: R$ 55,00 
empresa: R. S Comércio de Alimentos Eireli CnPJ: 33.120.132/0001-
06. Item 3: R$ 12,00, Item 5: R$ 3,50, Item 6: R$ 3,50, Item 7: 
R$ 9,45 empresa: Soma Comercio de Alimentos Ltda Me CnPJ: 
26.621.024/0001-51. Item 9: R$ 97,50, Item 10: R$ 425,00 empresa: 
Soma Comércio de Materiais de Construção Ltda. Me, registrada 
com o CNPJ 20.222.787/0001-43. Lages, 15 de Julho de 2021. 
Dilmar Baretta - Reitor da UDeSC.

Cod. Mat.: 753080

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Procedi-
mento Licitatório n. 119/2021 Objeto: AQUISIÇÃO DE PADRÕES MRC 
PARA OS LABORATÓRIOS DO SEQAE DA -SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DE NEGÓCIOS DA REGIÃO METROPOLITANA - SRM   
. Abertura das Propostas dia 03/08/2021 às 9h e Sessão de Disputa 
dia 03/08/2021 às 14h. Edital disponível em www.casan.com.br. 
Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa.

Cod. Mat.: 752902

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Proce-
dimento Licitatório n. 100/2021 Objeto: AQUISIÇÃO DE HIDRÔME-
TROS PARA USO NO PARQUE DE HIDROMETRIA DA CASAN. 
Abertura das Propostas dia 05/08/2021 às 9h e Sessão de Disputa 
dia 05/08/2021 às 14h. Edital disponível em www.casan.com.br. 
Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa.

Cod. Mat.: 752936

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Pro-
cedimento Licitatório n. 130/2021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL PARAACIONAMENTO PNEUMÁTICO EM ETAs E ETE.  
Abertura das Propostas dia 06/08/2021 às 9h e Sessão de Disputa 
dia 06/08/2021 às 14h. Edital disponível em www.casan.com.br. 
Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa.

Cod. Mat.: 753003

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Proce-
dimento Licitatório n. 091/2021 Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPU-
TADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. Abertura das 
Propostas prorrogado dia 02/08/2021 às 9h e Sessão de Disputa 
dia 02/08/2021 às 14h . Edital disponível em www.casan.com.br. 
Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa.

Cod. Mat.: 753004

CeLeSC DiStRiBUiçÃO S.a
aViSO De LançaMentO De LiCitaçÃO - Pregão eletrônico 
nº 21/00508 - Objeto: Aquisição de chaves de aferição. Limite 
do acolhimento de propostas: até 9h de 30/07/2021. Sessão de 
lances: www.licitacoes-e.com.br Edital: www.celesc.com.br - link 
“Fornecedores”. Dúvidas: pregoeiro@celesc.com.br" pregoeiro@
celesc.com.br.

aViSO De LançaMentO De LiCitaçÃO - Pregão eletrônico nº 
21/00502 - Objeto: Aquisição de luvas nitrílicas. Recebimento das 
propostas: até 9h do dia 04/08/2021. Local da sessão de lances: 
www.licitacoes-e.com.br Informações adicionais: pregoeiro@celesc.
com.br Edital: no site www.celesc.com.br - link "Fornecedores”.

Cod. Mat.: 753009

CiDaSC
extrato do termo de Dispensa Licitação nº 022/2021. Objeto: 
Contratação em caráter emergencial de empresa especializada para 
prestação de serviço de administração, gerenciamento, emissão, 
distribuição e fornecimento de cartão magnético e/ou eletrônico, 
equipado com chip de segurança, contemplando carga e recarga 
de valores na modalidade eletrônica/on-line, para uso do benefício 
de Vale Alimentação. Fundamentação Legal: Artigo 106, Inciso 
XV, do Regulamento de Licitações e Contratos da CIDASC. Valor 
total da Contratação: R$ 1.436.446,44 (um milhão, quatrocentos 
e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta 
e quatro centavos). Contratado: Sodexo Pass do Brasil Serviços 
e Comércio AS. Contratante: Cia. Integrada de Desenvolvimento 
Agrícola de SC. Florianópolis, SC, 20 de julho de 2021. Antonio 
Plinio de Castro Silva – Presidente. Deliberação GGG nº 838/2021.

Cod. Mat.: 752834

ePagRi – Emp. de Pesquisa Agropec. e Extensão Rural de SC
Resultado de Homologação de Licitação: edital nº 0072/2021 
- Modalidade: Procedimento de Licitação da EPAGRI (PLe). tipo: 
Maior Oferta de Preço. Objeto: Alienação onerosa de soja grão 
comercial - cultivar Zeus, feijão preto cultivar SCS204 Predileto 
tipo 2 - grão comercial e feijão preto cultivar SCS204 Predileto tipo 
3 - grão comercial, de propriedade da Epagri - Centro de Pesquisa 
para Agricultura Familiar – CEPAF. Arrematante/vencedor: Coo-
perativa agroindustrial alfa – CnPJ 83.305.235/0001-19  lotes: 
01 R$ 94.447,50 – 02 R$ 31.171,90 – 03 R$ 5.026,00. SgP-e 
4478/2021. Florianópolis, 19 de julho  de 2021. Giovani Canola 
Teixeira, Diretor.

Cod. Mat.: 753057

ePagRi – Emp. de Pesquisa Agropec. e Extensão Rural de SC
Resultado de Homologação de Licitação: edital nº 0060/2021. 
Modalidade: Pregão eletrônico. tipo: Menor Preço. Objeto: Aqui-
sição de insumos agropecuários e ferramentas para unidade de 
urussanga/SC. Vencedores: Mercosul agronegócios eireli lotes: 
01 R$ 20.800,00 – 02 R$ 14.500,00 – 03 R$ 15.200,00 – 04 R$ 
8.400,00 – 06 R$ 16.500,00 – 07 R$ 2.000,00; DX Ferragens Ltda 
Me lote: 10 R$ 950,00; Sentinela do Vale Comercial eireli lote: 
15 R$ 4.200,00. Fracassados: lotes 05, 08, 12 e 16 – valor de 
referência não foi atingido. Desertos: lotes 09, 11, 13 e 14. SgP-e 
nº 3908/2021 ggg 2021aS005839. Florianópolis, 19 de julho de 
2021. Giovani Canola Teixeira, Diretor.

Cod. Mat.: 753017

SCPaR PORtO De iMBitUBa S.a. eDitaL De PRegÃO eLe-
tRÔniCO nº 020/2021. PiMB 1767/2021 - SUSPenSÃO SINE DIE. 
O diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, comunica a SUSPenSÃO 
“SINE DIE” do edital de Pregão eletrônico nº 020/2021, cujo 
objeto é a realização de estudo e pesquisa sobre a manobrabilidade 
e acessos náuticos no Porto de Imbituba, em razão da necessidade 
de análise de pedido de esclarecimentos ao Edital. Imbituba, 19 de 
janeiro de 2021. Fábio dos Santos Riera - Diretor Presidente.

Cod. Mat.: 753048

DeFeSa CiViL DO eStaDO De Santa CataRina
eXtRatO DO 4º teRMO aDitiVO aO COntRatO nº 183/DC/2017
Objeto e Fundamentação: Fica prorrogado a vigência do contrato 
original, por 90 dias, a contar de 04 de julho de 2021 ou assinatura 
de novo contrato. Fundamentação: art. 57, inciso II, da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Contratante: Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil. Con-
tratada: Centro de Informática e Automação do Estado de Santa 
Catarina S.A. - CIASC. assinatura: Em 17 de maio de 2021. Pela 
Contratante: David Christian Busarello. Pela Contratada: Sérgio 
André Maliceski e Luis Haroldo de Matos. Processo SGP-e: DC 
1295/2021. Aprovação GGG 2021AS004774.

Cod. Mat.: 752924

deFeSA CIVIL dO eStAdO de SANtA CAtARINA
eXtRAtO de CONtRAtO
COntRatO nº 013/DC/2021. LiCitaçÃO DL n. 016/DC/2021. 
COntRatante: Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil. 
COntRataDO: Centro de Informática e Automação do Estado 
de Santa Catarina S/A. OBJetO: Contratação de acesso à plata-
forma de Big Data (Boa Vista), aos serviços de ingestão e análise 
de dados na Boa Vista, as licenças de software para análises e 
a criação de painéis gerenciais para tomadas de decisão pelas 
áreas de operação da Defesa Civil de Santa Catarina. VaLOR: R$ 
231.179,00 DOtaçÃO ORçaMentáRia: 33.90.40.32. VigÊnCia: 
28 de janeiro 2021 até 27 de janeiro 2022. Data: Florianópolis, 19 
de julho de 2021. aSSinatURa: David Christian Busarello, pela 
contratante e Sérgio André Maliceski e Luis Haroldo de Mattos, 
pela contratada. Fiscal do Contrato: Carlos Eduardo de Lima, 
matrícula 698.434-7. Processo SgP-e: DC 349/2021. aprovação 
ggg: 2021aS7722

Cod. Mat.: 753037

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De COntRatO
aF nº 001/2021
Origem: Pe 00790/2020
Objeto: Aquisição de saneantes.
Contratante: Controladoria Geral do Estado
Contratada: VeRdeSAN COMeRCIO AtACAdIStA de PROdu-
TOS DE HIGIENE LTDA
Item 2-6 SABONETE LIQUIDO,EMBALAGEM COM 5 LITROS 
*Marca: pópria – Quantidade: 15 – Valor Unitário: R$ 9,98.
Valor total da aquisição: R$ 149,70 (cento e quarenta e nove 
reais e setenta centavos)
Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30 – Ações: 
14796– Fonte: 0100.
assinatura: 19/07/2021
Pela Contratante: Marisa Zikan Da Silva
Pela Contratada: Alexandre Jonas Martins Araujo
2020AS007333

Cod. Mat.: 752913

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De COntRatO
aF nº 001/2021
Origem: Pe 0079/2020
Objeto: Aquisição de saneantes.
Contratante: Secretaria de Estado da Administração/Fundo do 
Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Estado
Contratada: Douglas de Abreu EPP
Item 7 DESINFETANTELIQUIDOAROMALAVANDA-EMBALA-
GEM500ML *Marca: limpinha – Quantidade: 600 – Valor Unitário: 
R$ 1,33.
Item 11 - DETERGENTELIQUIDO,INSTANTANEO,P/LIMPEZAGE-
RAL,MULTIUSO,FRASCO500ML *Marca: limpinha – Quantidade: 
48 – Valor Unitário: R$ 0,96
Valor total da aquisição: R$ 844,08 (oitocentos e quarenta e 
quatro reais e oito centavos)
Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30 – Ações: 
3609– Fonte: 0240.
assinatura: 19/07/2021
Pela Contratante: jorge eduardo tasca
Pela Contratada: JulianoJairoMelo
2020AS007333

Cod. Mat.: 752928

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De COntRatO
aF nº 001/2021
Origem: Pe 0079/2020
Objeto: Aquisição de saneantes.
Contratante: Secretaria de Estado da Administração
Contratada: Douglas de Abreu EPP
Item 7 DESINFETANTELIQUIDOAROMALAVANDA-EMBALA-
GEM500ML *Marca: limpinha – Quantidade: 800 – Valor Unitário: 
R$ 1,33.
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Item 11 - DETERGENTELIQUIDO,INSTANTANEO,P/LIMPEZAGE-
RAL,MuLtIuSO,FRASCO500ML *Marca: limpinha – Quantidade: 
48 – Valor Unitário: R$ 0,96
Valor total da aquisição: R$ 1.110,08 (mil cento e dez reais e 
oito centavos)
Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30 – Ações: 
2899– Fonte: 0100.
assinatura: 19/07/2021
Pela Contratante: jorge eduardo tasca
Pela Contratada: JulianoJairoMelo
2020AS007333

Cod. Mat.: 752929

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRAtO CONtRAtO
Contrato: 156/2021
Ordem de Serviço: 009/2021
Contratante: Controladoria Geral do Estado
Contratada: Ligue Ponto Obras Ltda Me
Origem: CV 133/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de 
reforma civil em ambientes do Bloco III destinados a CGE.
Valor do Contrato: R$ 115.362,24 (cento e quinze mil trezentos e 
sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
Dotação Orçamentária: UG 41007 – Item Orçamentário: 33.90.39.16, 
Ações 2702 e 14796  – Fonte 0100.
Vigência: 45 dias consecutivos a contar da assinatura da Ordem 
de Serviço.
Assinatura Contrato: 15/julho/2021
Pela Contratante: Marisa Zikan Da Silva
Pela Contratada: Thiago Tavares
2021SO00568

Cod. Mat.: 752950

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De COntRatO
aF nº 001/2021
Origem: Pe 079/2020
Objeto: Aquisição de aquisição de saneantes.
Contratante: Secretaria de Estado da Administração/Fundo do Plano 
de Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina
Contratada: RARIDADEINDUSTRIAQUIMICALTDA
Item 23 – SABAO EM PO EMBALAGEM COM1KG Marca: mais 
clean – Quantidade: 100 – Valor Unitário: R$ 2,20
Item 28 - LUSTRAMOVEISCREMOSOEMBALAGEMDE200ML 
Marca: raridade – Quantidade: 48 – valor Unitário: R$ 1,35.
Item 35 – SAPONACEO CREMOSO EMBALAGEM COM300ML. 
Marca: raridade. Quantidade: 48 – valor unitário: R$ 1,80
Valor total da aquisição: R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais)
Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30 – Ações: 
3609– Fonte: 0240.
assinatura: 19/07/2021
Pela Contratante: jorge eduardo tasca
Pela Contratada: Julio Cesar Maximiano
2020AS007333

Cod. Mat.: 752871

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO DO 1º teRMO aDitiVO aO COntRatO n.º 0075/2020
Contratante: Secretaria de Estado da Administração. Contratada: 
Ticket Soluções HDFGT S.A. Objeto: Alteração subjetiva do ins-
trumento de contrato original, em razão da Cisão Parcial Despro-
porcional da TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, com versão do 
acervo cindido para a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC 
S.A (Ticket Log Manutenção). Abrangência: Ficam alteradas as 
redações do Contrato Principal Nº 0075/2020/SEA, resultado do 
Pregão Eletrônico Nº 0110/SEA/2019, bem como, dos Termos de 
Adesão assinados pelos Órgãos Aderentes ao contrato principal. 
Sea 10587/2019.

Cod. Mat.: 752875

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De COntRatO
aF nº 001/2021
Origem: Pe 079/2020
Objeto: Aquisição de aquisição de saneantes.
Contratante: Secretaria de Estado da Administração/Fundo do 
Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Estado
Contratada: PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Item 33 - ALCOOLPARAUSOGERALGLICERINADO5LITROS*Marca: 
saúba – Quantidade: 100 – Valor Unitário: R$ 26,80.
Valor total da aquisição: R$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oi-
tenta reais)
Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30 – Ações: 
3609– Fonte: 0240.

assinatura: 19/07/2021
Pela Contratante: jorge eduardo tasca
Pela Contratada: Giovani Kramer Horn
2020AS007333

Cod. Mat.: 752880

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De COntRatO
aF nº 001/2021
Origem: Pe 079/2020
Objeto: Aquisição de aquisição de saneantes.
Contratante: Secretaria de Estado da Administração
Contratada: PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Item 33 - ALCOOLPARAUSOGERALGLICERINADO5LITROS*Marca: 
saúba – Quantidade: 150 – Valor Unitário: R$ 26,80.
Valor total da aquisição: R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais)
Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30 – Ações: 
2899– Fonte: 0100.
assinatura: 19/07/2021
Pela Contratante: jorge eduardo tasca
Pela Contratada: Giovani Kramer Horn
2020AS007333

Cod. Mat.: 752881

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De COntRatO
aF nº 001/2021
Origem: Pe 00790/2020
Objeto: Aquisição de saneantes.
Contratante: Controladoria Geral do Estado
Contratada: Maycon Will Eireli
Item 30 -  ALCOOL PARA USO GERAL ALCOOL C/70 INPM/LITRO, 
EMBALAGEM FRASCO 1 LITRO*Marca: Itajá – Quantidade: 48 
– Valor Unitário: R$ 3,35.
Item 32 - ALCOOL PARA USO GERAL ALCOOL GEL,CONCENT.
DE 70%,P/HIGIEN.C/ACAO ANTIMICROBIANA* Marca: Da Ilha. 
Quantidade: 48 – Valor Unitário: R$ 3,38.
Valor total da aquisição: R$ 323,04 (trezentos e vinte e três reais 
e quatro centavos)
Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30 – Ações: 
14796– Fonte: 0100.
assinatura: 19/07/2021
Pela Contratante: Cristiano Socas da Silva
Pela Contratada: Maycon Will
2020AS007333

Cod. Mat.: 752888

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De COntRatO
aF nº 001/2021
Origem: Pe 079/2020
Objeto: Aquisição de aquisição de saneantes.
Contratante: Secretaria de Estado da Administração/Fundo do 
Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Estado
Contratada: GOEDERTLTDA
Item 10 - AdeSOdORIZANte AROMAtICO PARA BANheIRO 
COM REFIL E SUPORTEPERMANENTECOMNOMINIMO35GRA-
MA*Marca: Higie Plus – Quantidade: 500 – Valor Unitário: R$ 0,69.
Valor total da aquisição: R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco 
reais)
Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30 – Ações: 
3609– Fonte: 0240.
assinatura: 19/07/2021
Pela Contratante: jorge eduardo tasca
Pela Contratada: Douglas de Moraes
2020AS007333

Cod. Mat.: 752898

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De COntRatO
aF nº 001/2021
Origem: Pe 079/2020
Objeto: Aquisição de aquisição de saneantes.
Contratante: Secretaria de Estado da Administração
Contratada: GOEDERTLTDA
Item 10 - AdeSOdORIZANte AROMAtICO PARA BANheIRO 
COM REFIL E SUPORTEPERMANENTECOMNOMINIMO35GRA-
MA*Marca: Higie Plus – Quantidade: 500 – Valor Unitário: R$ 0,69.
Valor total da aquisição: R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco 
reais)
Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30 – Ações: 
2899– Fonte: 0100.
assinatura: 19/07/2021
Pela Contratante: jorge eduardo tasca
Pela Contratada: Douglas de Moraes
2020AS007333

Cod. Mat.: 752899

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De COntRatO
aF nº 001/2021
Origem: Pe 079/2020
Objeto: Aquisição de aquisição de saneantes.
Contratante: Controladoria Geral do Estado
Contratada: GOEDERTLTDA
Item 10 - AdeSOdORIZANte AROMAtICO PARA BANheIRO 
COM REFIL E SUPORTEPERMANENTECOMNOMINIMO35GRA-
MA*Marca: Higie Plus – Quantidade: 150 – Valor Unitário: R$ 0,69.
Valor total da aquisição: R$ 103,50 (cento e três reais e cinqüenta 
centavos)
Dotação Orçamentária: Item Orçamentário: 33.90.30 – Ações: 
14796– Fonte: 0100.
assinatura: 19/07/2021
Pela Contratante: Marisa Zikan Da Silva
Pela Contratada: Douglas de Moraes
2020AS007333

Cod. Mat.: 752904

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De teRMO aDitiVO nº 01
Contrato nº 093/2021
Contratante: Secretaria de Estado da Administração/Fundo de 
Materiais, Publicações e Impressos Oficiais
Contratada: Connect Telinformática e Consultoria Ltda.
Objeto: ficam acrescidos 2 (duas) licenças de VMware vSphere 
7 Enterprise Plus para 1 processador, no valor unitário de R$ R$ 
42.496,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e seis reais), 
totalizando o valor de R$ 84.992,00 (oitenta e quatro mil, novecentos 
e noventa e dois reais).
Fica acrescida ao contrato a unidade gestora do Fundo do Plano 
de Saúde dos Servidores 47092, cujo CNPJ é 07.574.449/0001-02.
Assinatura: 19/julho/2021
Pela Contratante: Jorge Eduardo Tasca
Pela Contratada: Thiago Lucas
2021SO00596

Cod. Mat.: 753044

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO
eXtRatO De teRMO aDitiVO nº 02
Contrato nº 008/2020
Contratante: Secretaria de Estado da Administração
Contratada: Tecprinters Tecnologia de Impressão Ltda.
Objeto: Acréscimo de 1 (um) equipamento tipo 4, no valor de R$ 
337,94 (trezentos e trinta e sete  reais e noventa e quatro centavos).
Valor Global mensal: R$ 8.732,26 (oito mil setecentos e trinta e 
dois mil e vinte e seis centavos)
Assinatura: 19/julho/2021
Pela Contratante: Jorge Eduardo Tasca
Pela Contratada: Ruy Otto Bus
2021S0005453

Cod. Mat.: 752954

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO PRiSiOnaL 
e SOCiOeDUCatiVa - SaP
PENITENCIÁRIA DA REGIÃO DE CURITIBANOS
eXtRatO DO COntRatO aDM SaP/PRC nº 007/2021, deri-
vado do Pregão Eletrônico nº 026/2021, Aquisição de insumos e 
materiais para manutenção das atividades laborais de marcenaria, 
na Penitenciária da Região de Curitibanos. HANIEL CONSTRU-
TORA LTDA Valor: R$ 285,90 (duzentos e oitenta e cinco reais e 
noventa centavos), ORçAMeNtO: unidade Orçamentária 54093; 
Sub-ação 10906; Natureza da despesa 33.90.30.00; Fonte 0240, 
data da assinatura: 16/07/2021. Processo SGPe: SAP 21403/2021. 
Processo: 2021AS003724.
São Cristóvão do Sul, 16 de julho de 2021.
Jair Antônio França – Contratante
Jucilaine Hendler Scheffer – Contratado

Cod. Mat.: 753071

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO PRiSiOnaL 
e SOCiOeDUCatiVa - SaP
PENITENCIÁRIA DA REGIÃO DE CURITIBANOS
eXtRatO DO COntRatO aDM SaP/PRC nº 008/2021, deri-
vado do Pregão Eletrônico nº 026/2021, Aquisição de insumos 
e materiais para manutenção das atividades laborais de marce-
naria, na Penitenciária da Região de Curitibanos. IDEIA BRASIL 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, Valor: R$ 3.600,00 (três mil e 
seiscentos reais), ORçAMeNtO: unidade Orçamentária 54093; 
Sub-ação 10906; Natureza da despesa 33.90.30.00; Fonte 0240, 
data da assinatura: 16/07/2021. Processo SGPe: SAP 21403/2021. 
Processo: 2021AS003724.
São Cristóvão do Sul, 16 de julho de 2021.
Jair Antônio França - Contratante
Jorge Luiz Machado – Contratado

Cod. Mat.: 753072
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SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO PRiSiOnaL 
e SOCiOeDUCatiVa - SaP
PENITENCIÁRIA DA REGIÃO DE CURITIBANOS
eXtRatO DO COntRatO aDM SaP/PRC nº 009/2021, derivado 
do Pregão Eletrônico nº 026/2021, Aquisição de insumos e materiais 
para manutenção das atividades laborais de marcenaria, na Peni-
tenciária da Região de Curitibanos. JAISON CLEBER SILVEIRA 
ME, Valor: R$ 10.902,37 (dez mil, novecentos e dois reais e trinta 
e sete centavos), ORçAMeNtO: unidade Orçamentária 54093; 
Sub-ação 10906; Natureza da despesa 33.90.30.00; Fonte 0240, 
data da assinatura: 16/07/2021. Processo SGPe: SAP 21403/2021. 
Processo: 2021AS003724.
São Cristóvão do Sul, 16 de julho de 2021.
Jair Antônio França - Contratante
Jaison Cleber Silveira – Contratado

Cod. Mat.: 753073

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO PRiSiOnaL 
e SOCiOeDUCatiVa - SaP
PENITENCIÁRIA DA REGIÃO DE CURITIBANOS
eXtRatO DO COntRatO aDM SaP/PRC nº 006/2021, derivado 
do Pregão Eletrônico nº 026/2021, Aquisição de insumos e mate-
riais para manutenção das atividades laborais de marcenaria, na 
Penitenciária da Região de Curitibanos, PIATÃ COMÉRCIO DE 
PEÇAS EIRELI - ME, Valor: R$ 5.219,00 (cinco mil, duzentos e 
dezenove reais), ORÇAMENTO: Unidade Orçamentária 54093; 
Sub-ação 10906; Natureza da despesa 33.90.30.00; Fonte 0240, 
data da assinatura: 16/07/2021. Processo SGPe: SAP 21403/2021. 
Processo: 2021AS003724.
São Cristóvão do Sul, 16 de julho de 2021.
Jair Antônio França - Contratante
Marcos Antônio Migliolli – Contratado

Cod. Mat.: 753075

SeCRetaRia De eStaDO Da aDMiniStRaçÃO PRiSiOnaL 
e SOCiOeDUCatiVa - SaP
PENITENCIÁRIA DA REGIÃO DE CURITIBANOS
eXtRatO DO COntRatO aDM SaP/PRC nº 010/2021, derivado 
do Pregão Eletrônico nº 026/2021, Aquisição de insumos e materiais 
para manutenção das atividades laborais de marcenaria, na Peni-
tenciária da Região de Curitibanos. SUPERA BLOCOS ARTEFATOS 
DE CIMENTO EIRELI, Valor: R$ 718,30 (setecentos e dezoito reais 
e trinta centavos), ORçAMeNtO: unidade Orçamentária 54093; 
Sub-ação 10906; Natureza da despesa 33.90.30.00; Fonte 0240, 
data da assinatura: 16/07/2021. Processo SGPe: SAP 21403/2021. 
Processo: 2021AS003724.
São Cristóvão do Sul, 16 de julho de 2021.
Jair Antônio França - Contratante
Helenson Rodrigo Farias – Contratado

Cod. Mat.: 753077

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FES torna público: 7º 
Termo Aditivo ao CT 144/2018 - Processo SES 144/2018 Edital 
0046/2017 PP do Processo SeS 29876/2016. empresa: .SAPRA 
LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIO-
LÓGICA LTDA CNPJ: 50.429.810/0001-36 Objeto: Acréscimo de 
0,19% sobre o valor mensal inicial do contrato para a Maternidade 
Darcy Vargas (MDV)   Acréscimo total de R$  R$ 75,48. Aprovação 
GGG 2021AS007522.

Cod. Mat.: 753086

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO O.S.:360/2021 SIGEF 2021SO005773 
Pe 259/2020 Sed 19355/2020
Contratada: dedetIZAdORA BARROS LtdA ePP - CNPj/MF 
86.838.547/0001-86. OBJETO: Contratação para execução de 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA e 
LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO das edificações das unidades 
escolares da Região 28 - Lote 1 - Compreendendo os municípios 
Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Rio Rufino, São Joaquim, Uru-
bici e Urupema. VALOR CONTRATO/O.S.: R$ 204.731,26 Item 
Orçamentário: 33.90.39. Sub-Ação: 12482. Fonte: 131. Assinado 
em: 12/07/2021. Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Job Elias 
Vieira pela Empresa.

Cod. Mat.: 752890

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO O.S.:348/2021 SIGEF 2021SO005577 
Pe 252/2020 Sed 19341/2020
Contratada: dedetIZAdORA BARROS LtdA ePP - CNPj/MF 
86.838.547/0001-86. OBJETO: Contratação para execução de 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA e 
LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO das edificações das unidades 
escolares da Região 21, compreendendo os municípios de Anita 
Garibaldi, Bocaína do Sul, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro 
Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte 
Alta e São José do Cerrito, pertencentes à Secretaria de Estado 

da Educação de Santa Catarina. VALOR CONTRATO/O.S.: R$ 
337.474,00 Item Orçamentário: 33.90.39. Sub-Ação: 12482. Fonte: 
131. Assinado em: 07/07/2021. Vitor Fungaro Balthazar pela SED 
e Job Elias Vieira pela Empresa.

Cod. Mat.: 752894

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO O.S.:364/2021 SIGEF 2021SO005892 
Pe 276/2020 Sed 20952/2020
Contratada: TJ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - CNPJ/MF 
17.405.971/0001-14. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para execução de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 
E PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, nas 
unidades escolares da Região 07 - Bela Vista do Toldo, Canoinhas, 
Irineópolis, Major Vieira, Porto União e Três Barras, pertencentes à 
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, objetivando o 
Registro de Preços. VALOR CONTRATO/O.S.: R$ 114.997,00 Item 
Orçamentário: 33.90.39. Sub-Ação: 12482. Fonte: 131. Assinado 
em: 14/07/2021. Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Júlio Cesar 
A. P. Bustos pela Empresa.

Cod. Mat.: 752943

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO O.S:365/2021 SIGEF 2021SO005903 
Pe 272/2020 Sed 20946/2020
Contratada: TJ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - CNPJ/MF 
17.405.971/0001-14. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para execução de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 
E PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, nas 
unidades escolares da Região 03 - Armazém, Braço do Norte, Grão 
Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Ludgero e São Martinho, 
pertencentes à Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, 
objetivando o Registro de Preços. VALOR CONTRATO/O.S.: R$ 
65.675,72 Item Orçamentário: 33.90.39. Sub-Ação: 12482. Fonte: 
131. Assinado em: 14/07/2021. Vitor Fungaro Balthazar pela SED 
e Júlio Cesar A. P. Bustos pela Empresa.

Cod. Mat.: 752946

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO O.S.:346/2021 SIGEF 2021SO005567 
Pe 255/2020 Sed 19344/2020
Contratada: dedetIZAdORA NAVARINI LtdA - CNPj/MF 
11.377.392/0001-29. OBJETO: Contratação para execução de 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA e 
LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO das edificações das unidades 
escolares da Região 24, compreendendo os municípios de Bom 
Jesus Do Oeste, Flor do Sertão, Formosa do Sul, Iraceminha, Irati, 
Jardinópolis, Maravilha, Modelo, Pinhalzinho, Quilombo, Rome-
lândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, 
São Miguel da Boa Vista, Saudades, Serra Alta, Sul  Brasil, per-
tencentes à Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, 
objetivando o Registro de Preços. VALOR CONTRATO/O.S.: R$ 
310.992,42 Item Orçamentário: 33.90.39. Sub-Ação: 12482. Fonte: 
131. Assinado em: 07/07/2021. Vitor Fungaro Balthazar pela SED 
e Gustavo Souza da Rocha pela Empresa

Cod. Mat.: 752973

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO O.S.:344/2021 SIGEF 2021SO005558 
Pe 257/2020 Sed 19348/2020
Contratada: BIOVetOR SeRVIçOS eSPeCIALIZAdOS - eIReLI- 
CNPJ/MF 02.469.364/0001-4. OBJETO: Contratação para execução 
de SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 
e LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO das edificações das uni-
dades escolares da Região 26, compreendendo os municípios de 
Agrolândia, Agronômica, Braço do Trombudo, Laurentino, Rio do 
Oeste, Rio do Sul e Trombudo Central, pertencentes à Secretaria 
de Estado da Educação de Santa Catarina, objetivando o Registro 
de Preços. VALOR CONTRATO/O.S.: R$ 288.006,00 Item Orça-
mentário: 33.90.39. Sub-Ação: 12482. Fonte: 131. Assinado em: 
07/07/2021. Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Leandro Jorge 
Buehring pela Empresa

Cod. Mat.: 752979

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO O.S.:347/2021 SIGEF 2021SO005575 
Pe 254/2020 Sed 19343/2020
Contratada: BIOVetOR SeRVIçOS eSPeCIALIZAdOS - eIReLI- 
CNPJ/MF 02.469.364/0001-4. OBJETO: Contratação para execução 
de SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA e 
LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO das edificações das unidades 
escolares da Região 23, compreendendo os municípios de Itaiópolis, 
Mafra, Monte Castelo e Papanduva, pertencentes à Secretaria de 
Estado da Educação de Santa Catarina, objetivando o Registro 
de Preços. VALOR CONTRATO/O.S.: R$ 288.006,00 Item Orça-
mentário: 33.90.39. Sub-Ação: 12482. Fonte: 131. Assinado em: 
07/07/2021. Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Leandro Jorge 
Buehring pela Empresa

Cod. Mat.: 752986

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO O.S.:359/2021 SIGEF 2021SO005772 
Pe 248/2020 Sed 19335/2020
Contratada: dedetIZAdORA NAVARINI LtdA - CNPj/MF 
11.377.392/0001-29. OBJETO: Contratação para execução de 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA e 
LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO das edificações das unidades 
escolares da Região 17, compreendendo os municípios de Alfredo 
Wagner, Atalanta, Aurora, Chapadão do Lageado, Imbuia, Itupo-
ranga, Leoberto Leal, Petrolândia e Vidal Ramos, pertencentes à 
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, objetivando 
o Registro de Preços. VALOR CONTRATO/O.S.: R$ 219.499,64 
Item Orçamentário: 33.90.39. Sub-Ação: 12482. Fonte: 131. Assi-
nado em: 07/07/2021. Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Gustavo 
Souza da Rocha pela Empresa

Cod. Mat.: 752994

SeCRetaRia De eStaDO Da eDUCaçÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO O.S.:358/2021 SIGEF 2021SO005651 
Pe 235/2020 Sed 19316/2020
Contratada: EXPURGO LAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 
- EPP- CNPJ/MF 07.389.979/0001-80. OBJETO: Contratação para 
execução de SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS 
DE ÁGUA e LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO das edifica-
ções das unidades escolares da Região 04, compreendendo os 
municípios de Botuverá, Brusque, Canelinha, Guabiraba, Major 
Gercino, Nova Trento, São João Batista e Tijucas, pertencentes à 
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, objetivando o 
Registro de Preços. VALOR CONTRATO/O.S.: R$ 278.648,96 Item 
Orçamentário: 33.90.39. Sub-Ação: 12482. Fonte: 131. Assinado 
em: 07/07/2021. Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Adenir Tibes 
Pereira pela Empresa

Cod. Mat.: 753002

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: ata 1358/2021
PSeS 53424/2021 – Pe 1279/2021. empresa: asli Comercial 
eireli. Objeto: Medicamentos - DIAF. Valor total R$ 123.552,00. 
Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 753055

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: 1º termo aditivo – 
PSES 101224/2021 – Acréscimo de 25% no quantitativo do item 
01 – ata 1737/2020 – Pe 1991/2020 – PSeS 80820/20 empresa: 
Cremer S/a. Valor Total Aditado: R$837,81. Inteiro teor: www.sgpe.
sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 753068

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: ata 1333/2021
PSeS 61727/2021 – Pe 1333/2021. empresa: Medilar importação 
e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Sa. Objeto: 
Medicamentos - GEBER. Valor total R$ 404.136,00. Inteiro teor: 
www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 753019

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: ata 1340/2021
PSeS 63198/2021 – Pe 1425/2021. empresa: Costa Camargo 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: Medicamen-
tos - GEBER. Valor total R$ 722.562,12. Inteiro teor: www.sgpe.
sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 753020

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: ata 1374/2021
PSeS 39252/2021 – Pe 852/2021. empresa: LPK Ltda epp. Objeto: 
Materiais de higiene, limpeza e descartáveis - GEBER. Valor total 
R$ 11.820,60. Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 753021

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: ata 1376/2021
PSeS 39252/2021 – Pe 852/2021. empresa: PKB Produtos Quí-
micos Ltda. Objeto: Materiais de higiene, limpeza e descartáveis 
- GEBER. Valor total R$ 40.049,52. Inteiro teor: www.sgpe.sea.
sc.gov.br.

Cod. Mat.: 753022

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: ata 1378/2021
PSeS 39252/2021 – Pe 852/2021. empresa: Zitys do Brasil Co-
mércio e Serviços Ltda Me. Objeto: Materiais de higiene, limpeza 
e descartáveis - GEBER. Valor total R$ 20.532,60. Inteiro teor: 
www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 753023

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: 1° termo aditivo – 
PSES 101601/2021 – Acréscimo de 25% no quantitativo do item 
11 - ata nº 1325/2020 – Pe 1464/2020 – PSeS 70715/2020. em-
presa: Fresenius Kabi Brasil Ltda. Valor Aditado: R$ 413.239,23. 
Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br

Cod. Mat.: 753029
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SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: ata 1357/2021
PSeS 63540/21 – Pe 1469/21. empresa: Danilo Ramos Pessôa. 
Objeto: Materiais de Laboratório - LACEN Valor total R$ 110,00 
Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 752951

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS. SeS 64773/2021. 
edital Pe 1266/2021. Contrato 344/2021. Objeto: Serviços de  
terapia ocupacional com integração sensorial  para atendimento 
de ordem judicial. Valor R$ 8.040,24. Contratada: Joinville Resi-
liencia Participações Ltda Me. Vig. 26 de julho 2021 a 25 de julho 
de 2022. CIG: 7689/2021.

Cod. Mat.: 752953

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: 1º termo aditivo – 
PSES 101196/2021 – Acréscimo de 25% no quantitativo do item 
05 – ata 1797/2020 – Pe 1864/2020 – PSeS 86511/20 empresa: 
Olimed Material Hospitalar Ltda. Valor Aditado: R$ 722,40. Inteiro 
teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 752914

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: 3º termo aditivo – 
PSES 101191/2021 – Acréscimo de 25% no quantitativo do item 
21 – ata 1789/2020 – Pe 1036/2020 – PSeS 44712/20 empresa: 
BMi Prosper eireli epp. Valor Aditado: R$ 105,00. Inteiro teor: 
www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 752919

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: ata 1318/2021
PSeS 65117/21 – Pe 1287/21. empresa: Cristália Produtos Quí-
micos e Farmacêuticos Ltda. Objeto: Medicamentos - GEBER 
Valor total R$ 874.766,40 Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 752906

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: ata 1320/2021
PSeS 65117/21 – Pe 1287/21. empresa: Medilar importação 
e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/a. Objeto: 
Medicamentos - GEBER Valor total R$ 262,80 Inteiro teor: www.
sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 752910

SeCRetARIA de eStAdO dA SAÚde/FeS: ata 1324/2021
PSeS 65117/21 – Pe 1287/21. empresa: Soma/SC Produtos 
Hospitalares Ltda. Objeto: Medicamentos - GEBER Valor total 
R$ 38.761,044 Inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 752912

POLÍCia MiLitaR
aViSO De PUBLiCaçÃO

SÚMULa DO teRMO aDitiVO nº 002 aO COntRatO nº 080/2021 
CV 165/2020.
COntRatante: Polícia Militar de Santa Catarina.
COntRataDa: MuLtIPONtO INStALAçÕeS eLÉtRICAS eIReLI.
OBJetO: Obra de adequação da rede elétrica externa - ramais 
alimentadores - do 2ºBPM em Chapecó.
PRaZO: 25/08/2021.
SgPe: PMSC/50988/2020.

Florianópolis, 19 de julho de 2021.
José Onildo truppel Filho –––– Cel PM Diretor da DALF.

Cod. Mat.: 752933

CORPO De BOMBeiROS MiLitaR
eXtRatO De COntRatO
Contrato nº 97-21-CBMSC. Processo: Dispensa de Licitação nº 
67-21-CBMSC. Contratante: CORPO de BOMBeIROS MILItAR 
de SANtA CAtARINA. Contratada: WHITE MARTINS GASES 
eSPeCIAIS LtdA. Objeto: Aquisição de cilindros com gases espe-
ciais para o Laboratório do Fogo do Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina. Valor: R$ 11.902,00. Dotação: 13115 / 44.90.52.28 
/ 0.1.11, 0.3.11. Vigência: 01/07/2021 a 01/10/2021. Data: Florianó-
polis, 01/07/21. assinaturas: Eduardo Antônio Gomes da Rocha, 
pelo contratante e Maurício Bail, pela contratada.
aprovação ggg: 2021aS005185.

Cod. Mat.: 749385

CORPO De BOMBeiROS MiLitaR
eXtRatO De teRMO aDitiVO a COntRatO
1º termo aditivo ao Contrato nº 18-21-CBMSC. Processo: 
Pregão Eletrônico nº 042-2020-CBMSC. Contratante: CORPO 
de BOMBeIROS MILItAR de SANtA CAtARINA. Contratada: 
eCO COMeRCIO de PROdutOS hOSPItALAReS LtdA. Ob-
jeto: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de 
6,54% no valor total do contrato nº 18-21-CBMSC, a fim de suprir 

a necessidade de alimentação, até o final de 2021, da OBM que 
será inaugurada em Salto Veloso, em observância ao §1º e alínea 
b, inciso I do Art. 65, da Lei 8.666/1993.. Dotação: 14076, 13131, 
4387, 13115 / 3.3.90.30.07 / 0.1.11. Data: Florianópolis, 06/07/2021. 
assinaturas: Eduardo Antônio Gomes da Rocha, pelo contratante 
e ECO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pela 
contratada.
aprovação ggg: 2021aS006393.

Cod. Mat.: 750283

CORPO De BOMBeiROS MiLitaR
eXtRatO De COntRatO
Contrato nº 111-21-CBMSC. Processo: Pregão Eletrônico nº 
073-2021-CBMSC. Contratante: CORPO de BOMBeIROS MI-
LItAR de SANtA CAtARINA. Contratada: SISTEMA INFORMÁ-
TICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Obje-
to: Contratação do serviço de garantia estendida para servidores 
pertencentes ao Data Center do Corpo de Bombeiros Militar do 
estado de Santa Catarina – CBMSC. Valor: R$ 35.040,00. Dota-
ção: 14780 / 33.90.39.84 / 0.1.11, 0.3.11. Vigência: 05/07/2021 a 
18/06/2024. Data: Florianópolis, 05/07/21. assinaturas: eduardo 
Antônio Gomes da Rocha, pelo contratante e Alexandre de Souza 
Teixeira Júnior, pela contratada.
aprovação ggg: 2021aS006989.

Cod. Mat.: 750433

CORPO De BOMBeiROS MiLitaR
eXtRatO De COntRatO
autorização de Fornecimento nº 110-21-CBMSC. Processo: Pregão 
Eletrônico nº 200-20-SEA. Contratante: CORPO de BOMBeIROS 
MILItAR de SANtA CAtARINA. Contratada: VOA COMeRCIO 
AtACAdIStA de PROdutOS ALIMeNtICIOS eIReLI. Objeto: 
Aquisição de papel toalha folha intercalada (fardo com 1000 fo-
lhas). Valor: R$ 1.187,50. Dotação: 4387 / 33.90.30.22 / 0.1.11. 
Vigência: 06/07/2021 a 26/08/2021. Data: Florianópolis, 06/07/21. 
assinaturas: Eduardo Antônio Gomes da Rocha, pelo contratante 
e Edson Alberto Lima Filho, pela contratada.
aprovação ggg: 2021aS007006.

Cod. Mat.: 750521

CORPO De BOMBeiROS MiLitaR
eXtRatO De teRMO aDitiVO a COntRatO
2º termo aditivo ao Contrato nº 78-21-CBMSC. Processo: 
Pregão Eletrônico nº 003-2021-CBMSC. Contratante: CORPO 
de BOMBeIROS MILItAR de SANtA CAtARINA. Contratada: 
BONd MÓVeIS eIReLI Me. Objeto: Constitui o objeto do presente 
Termo Aditivo a prorrogação do prazo de entrega do Contrato nº 
78-21-CBMSC em observância ao Art. 57, §1º e §2º da Lei Federal 
nº 8.666/1993.. Dotação: 0.1.00 / 4387 / 44.90.52.42. Data: Flo-
rianópolis, 05/07/2021. assinaturas: Eduardo Antônio Gomes da 
Rocha, pelo contratante e Micheli Bond, pela contratada.
aprovação ggg: 2021AS006987.

Cod. Mat.: 750522

CORPO De BOMBeiROS MiLitaR
eXtRatO De COntRatO
autorização de Fornecimento nº 104-21-CBMSC. Processo: 
Pregão Eletrônico nº 40-2021-SEA. Contratante: CORPO de 
BOMBeIROS MILItAR de SANtA CAtARINA. Contratada: dI-
CAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. Objeto: Aquisição de 
Papel na Cor Branca Formato A4 - (LIVRE PARTICIPAÇÃO 75%) 
. Valor: R$ 1.042,00. Dotação: 4387 / 33.90.30.16 / 0.1.11. Vi-
gência: 12/07/2021 a 01/09/201. Data: Florianópolis, 12/07/21. 
assinaturas: Eduardo Antônio Gomes da Rocha, pelo contratante 
e Giovani Surbi Debastiani, pela contratada.
aprovação ggg: 2021aS006269.

Cod. Mat.: 751485

CORPO De BOMBeiROS MiLitaR
eXtRatO De COntRatO
Contrato nº 112-21-CBMSC. Processo: Regime diferenciado 
de Contratação Eletrônico nº 71-2021-SIE. Contratante: CORPO 
de BOMBeIROS MILItAR de SANtA CAtARINA. Contratada: 
MeLCON CONStRuCAO CIVIL LtdA - ePP. Objeto: Contratação 
de empresa especializada em execução de obra de engenharia 
para "Execução de piso industral e fabricação e montagem de 
porta basculante do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de 
Passo de Torres, localizado na Rodovia Prefeito João Luiz da Silva, 
Bairro Paraiso, Passo de torres - SC. Valor: R$ 106.976,05. Dota-
ção: 11839 / 44.90.51.81 / 0.2.69. 0.6.69. Vigência: 12/07/2021 a 
31/12/2021. Data: Florianópolis, 12/07/21. assinaturas: eduardo 
Antônio Gomes da Rocha, pelo contratante e Cesar Roberto Netto 
Piazza, pela contratada.
aprovação ggg: 2021aS007117.

Cod. Mat.: 751486

CORPO De BOMBeiROS MiLitaR
eXtRatO De COntRatO
Contrato nº 113-21-CBMSC. Processo: Concorrência nº 34-2021-CB-
MSC. Contratante: CORPO de BOMBeIROS MILItAR de SAN-
tA CAtARINA. Contratada: DRJ RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. 
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
projeto técnico de obtenção erenovação do licenciamento de esta-
ções de telecomunicações do Corpo de Bombeiros Militar deSanta 
Catarina.. Valor: R$ 312.108,00. Dotação: 14780 / 33.90.39.05 / 
0.1.11. Vigência: 13/07/2021 a 13/07/2022. Data: Florianópolis, 
13/07/21. assinaturas: Eduardo Antônio Gomes da Rocha, pelo 
contratante e Dietmar Jung, pela contratada.
aprovação ggg: .

Cod. Mat.: 751902

CORPO De BOMBeiROS MiLitaR
eXtRatO De COntRatO
Contrato nº 114-21-CBMSC. Processo: Convite nº 50-21-CB-
MSC. Contratante: CORPO de BOMBeIROS MILItAR de SANtA 
CAtARINA. Contratada: djFP CONStRuçÕeS eIReLI. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em execução de obra de 
engenharia para execução de cobertura metálica e sistema de 
reaproveitamento de água da chuva no quartel  do Corpo de Bom-
beiros Militar, em Santo Amaro da Imperatriz. Valor: R$ 165.958,49. 
Dotação: 11839 / 44.90.51.80 / 0.1.11, 0.2.69, 0.6.69. Vigência: 
15/07/2021 a 28/02/2022. Data: Florianópolis, 15/07/21. assinatu-
ras: Eduardo Antônio Gomes da Rocha, pelo contratante e Dejair 
Ferreira dos Passos, pela contratada.
aprovação ggg: 2021aS007463.

Cod. Mat.: 752358

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS DE SANTA CATARINA - IGP/SC
eXtRatO De COntRatO – teRMO aDitiVO
Segundo Termo Aditivo ao Contrato 057/2021/IGP. Origem: Pre-
gão Eletrônico 033/2020. Objeto: Contratação de serviço comum 
de engenharia para adequação e reforma do prédio do Instituto 
Médico Legal de Concórdia/SC. Objeto do aditivo: acréscimo de 
prazo de execução ao contrato em 45 (quarenta e cinco) dias. 
Valor do Contrato R$ 295.762,56 (duzentos e noventa e cinco mil, 
setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). 
Unidade Orçamentária: 16099; Natureza de Despesa: 44.90.51; 
Subação: 15028; Fonte 11198; Data da assinatura: 07/06/2021. 
Contratante: Fundo para Melhoria da Perícia Oficial; Contratada: ED 
Construção LTDA. Protocolo SGPE: IGP 5094/2021 – Aprovação 
GGG 2021AS005588.

Cod. Mat.: 752970

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS DE SANTA CATARINA - IGP/SC
eXtRatO De COntRatO – teRMO aDitiVO
Quarto Termo Aditivo ao Contrato 057/2021/IGP. Origem: Pregão 
Eletrônico 033/2020. Objeto: Contratação de serviço comum de 
engenharia para adequação e reforma do prédio do Instituto Médico 
Legal de Concórdia/SC. Objeto do aditivo: acréscimo de prazo de 
execução ao contrato em 30 (trinta) dias. Valor do Contrato R$ 
295.762,56 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta 
e dois reais e cinquenta e seis centavos). Unidade Orçamentária: 
16099; Natureza de Despesa: 44.90.51; Subação: 15028; Fonte 
11198; data da assinatura: 19/07/2021. Contratante: Fundo para 
Melhoria da Perícia Oficial; Contratada: ED Construção LTDA. Pro-
tocolo SGPE: IGP 6762/2021 – Aprovação GGG 2021AS007692.

Cod. Mat.: 753013

eXtRatO DO PRiMeiRO teRMO De aPOStiLaMentO ao 
CONTRATO 07/2020 PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2019 (SAN-
TUR 1196/2019). Partes: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO DE SANTA CATARINA – SANTUR e DISK CAR CO-
MÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SA. Objeto: A modificação 
unilateral da cláusula segunda do Contrato 007/2020 firmado entre 
as partes, reajustando o preço em 6,21631%. Signatário: Rene 
ernesto Meneses Nunes.

Cod. Mat.: 753000
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Comissão de Organização e Acompanhamento - Edital Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura - 2019
Proponente Módulo II - com prorrogação até dezembro 2021
Contratos prorrogados em decorrência da pandemia COVID-19

nº SgPe/2019 Projeto Proponente CnPJ/CPF Contrato Ordem 
Bancária

Prorrog. 
Dez/2021

1 3339 Memórias da folia do Divino: construção de um acervo 
oral acerca da Festa do Divino Espírito Santo Camila Serafim Daminelli 067.509.039-32 369/2019 12/12/2019 12/12/2021

2 3279 Montagem do Espetáculo Ecos Gabriella Weis Frasson Pacheco 088.911.659-80 195/2019 13/12/2019 13/12/2021
3 3222 Divinéia Cine Express - Ateliê Calle7 Sarah Calazans Machado 069.246.719-00 348/2019 13/12/2019 13/12/2021
4 3354 O quanto pensamos no outro?: um olhar para acessibi-

lidade na Biblioteca Pública Municipal Cruz e Sousa
Fundação Indaialense de Cultura Prefeito 
Victor Petters 79.373.940/0001-86 242/2019 12/12/2019 12/12/2021

5 3386
Uma história bem maluca, sobre um gato, uma 
vassoura de bruxa, uma pandorga e outros tantos 
personagens.

Eliane Veras da Veiga 465.826.939-49 312/2019 11/12/2019 11/12/2021

6 3296 Camerata di Venezia - Turnê Sul Catarinense 2020 Moises de Souza 951.170.169-04 222/2019 13/12/2019 13/12/2021
7 3424 DESADORMECIDAS - Teatro com mulheres do campo 

em Santa Catarina Juliana  Riechel 022.537.610-52 229/2019 13/12/2019 13/12/2021

8 3381 Documentação museológica do acervo do Museu 
Cidade de jaguaruna Secretaria da Educação de Jaguaruna SC 31.203.298/0001-60 167/2019 16/12/2019 16/12/2021

9 3347 Revitalização do Espaço Cultural Biblioteca Pública 
Municipal Olavo Bilac Ana Paula Ribeiro Guedes 038.627.679-06 252/2019 18/12/2019 18/12/2021

10 3448 Farinhada do Amanhã: Educação Patrimonial nos 
Engenhos de Farinha de Garopaba

Centro de Estudos e Promoção da Agricultura 
de Grupo 81.840.233/0001-02 191/2019 18/12/2019 18/12/2021

11 3421 Calabum-Tribum: o picadeiro mágico! Ramon Matos Cunha 658.538.221-87 245/2019 12/12/2019 12/12/2021
12 3297 E Foram Negras para Sempre: Histórias de princesas 

negras Gerliani de Oliveira Mendes 24.818.120/0001-69 358/2019 13/12/2019 13/12/2021

13 3299 Memória e Experiência: Saberes da Capoeira Angola 
de Florianópolis. Volume I Wilson Roberto Alonso Colunga 274.693.019-68 360/2019 13/12/2019 13/12/2021

14 3289 Cabelos Afros: Símbolo de Resistência e Luta Martina Hotzel Ruther 30.916.015/0001-65 357/2019 13/12/2019 13/12/2021

15 3139
Patrimônio Material Documental e Arqueológico do 
Oeste Catarinense: Restauro e Conservação do Acer-
vo do CEOM/Unochapecó

Fundacao Universitaria do Desenvolvimento 
do Oeste
Vincenzo Francesco Mastrogiacomo

82.804.642/0001-08 160/2019 11/12/2019 11/12/2021

16 3250 Adentro: das pontes ao estreitamento das pinguelas e 
das relações

Adentro - Associação dos Artistas Visuais da 
Região do Oeste de Santa catarina 13.034.043/0001-30 325/2019 13/12/2019 13/12/2021

17 3393 Mapeamento dos Saberes e Fazeres Artísticos e Cu-
linários da Banana de Corupá Roseli Siewert 041.615.499-97 288/2019 11/12/2019 11/12/2021

18 3347 Revitalização do Espaço Cultural Biblioteca Pública 
Municipal Olavo Bilac Ana Paula Ribeiro Guedes 038.627.679-06 252/2019 18/12/2019 18/12/2021

19 3179
A Transmissão da Flor: uma pesquisa em dramaturg-
ias da formação contínua do Espaço-tempo de um 
sacerdócio ao teatro

Vinicius Silva Fernandes Pereira 378.555.768-00 326/2019 13/12/2019 13/12/2021

20 3430 RISCO DE CONTÁGIO: circulação de espetáculo Associação Risco de Teatro 18.267.359/0001-95 218/2019 13/12/2019 13/12/2021
21 3180 Ações para reexistir - pesquisa e criação interdisciplin-

ar Daniel Oliveira da Silva 17.922.490/0001-86 329/2019 13/12/2019 13/12/2021
22 3352 Contando e cantando Histórias Fundação municipal da Juventude 224.101.17/0001-86 246/2019 16/12/2019 16/12/2021

Cod. Mat.: 752958

UniVeRSiDaDe DO eStaDO De Santa CataRina-UDeSC/
CaV - eXtRatO De COntRatO 638-2021 -  Referência: Pe 
nº676/2021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL 
HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL DE CLÍNICA 
VETERINÁRIA -HCV/CAV/UDESC Celebram entre si A FUNDAÇÃO 
uNIVeRSIdAde dO eStAdO de SANtA CAtARINA–udeSC 
e A VetSuL COMÉRCIO de MedICAMeNtOS - Valor: R$R$ 
733,05 - Vigência: 16-07-2021 a 31-12-2021- Assinado em:16-
07-2021 - Florianópolis, Dilmar Baretta - Reitor

Cod. Mat.: 753081

aViSO De CanCeLaMentO De RegiStRO De PReçOS: A 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, torna público 
o Cancelamento dos LOTES 15, 16 e 17, Registrados na Ata do PE 
4762/2021 em favor da empresa PiSO CLiMa CLiMatiZaçÃO 
LtDa ePP, CNPJ 22.410.193/0001-91, Objeto: AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA 
A UDESC. O presente cancelamento se dá com fundamento no 
art. 106, do Decreto Estadual nº 2.617/2009. Florianópolis, 19 de 
juLho de 2021. Dilmar Baretta - Reitor da UDeSC.

Cod. Mat.: 752867

Companhia Catarinense de águas e Saneamento - CaSan
eXtRatOS COntRatUaiS teRMO aDitiVO nº 1/2021 aO COn-
VÊniO 833/2020 CaSan X Rio do Sul OBJETO: Prorrogação do 
prazo de vigência PRaZO: 365 dias
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2021 INÍCIO: 04/08/2021
a DiRetORia

Cod. Mat.: 753032

CeLeSC DiStRiBUiçÃO S.a.
eXtRatO DO teRCeiRO teRMO aDitiVO - Contrato 57159 
– Pregão Presencial 18/0026 – Adm Central. Objeto: prorroga a 
vigência contratual em 12 meses a partir de 17/07/21. O valor para 
o período de prorrogação é de R$ 1.312.624,44, com renúncia ao 
direito de reajuste neste período. Contratada: Conduvale Eletrifi-
cação Ltda. Assinatura: 17/07/2021.

eXtRatO DO QUaRtO teRMO aDitiVO - Contrato 55670 PCDL 
17/168779 – Adm Central. Objeto: prorroga a vigência contratual 
em 12 meses a partir de 24/07/2021 e altera a parcela mensal 
para R$19.990,50. Contratada: EPAGRI Empresa de Pesquisa 
Agropecuária. Assinatura: 20/07/2021.

Cod. Mat.: 753006

CIASC - Relação das compras diretas com valor acima de
R$10.000,00, mês de junho de 2021:

PROCeSSO / Data e COn-
tRataDa Qte

VaLOR 
UnitáRiO 

(R$)

VaLOR   
tOtaL (R$)

CiaSC 0744/2021 – 08/06/21 - OPenWaRe BRaSiL inFOR-
MatiCa LtDa – CnPJ 14.034.399/0001-36
Renovação de licenças PL/
SQL 12 meses 20 1.440,00 28.800,00
CiaSC 0750/2021– 08/06/2021 - CODe Bin ti teCnOLOgia 
LtDa – CnPJ 40.003.705/0001-87
Kit teclado e mouse sem fio 137 127,00 17.399,00
CiaSC 0778/2021– 14/06/21 - tOP SeRViCe -gOMeS 
e aViLa RePaRaçÃO e ManUtençÃO LtDa- CnPJ 
13.394.540/0001-49 – R$38.234,98
Câmera de vídeo 01 7.307,69 7.307,69
Gravador digital de imagem 
"NVD modelo 3208 Intelbras 01 1.888,49 1.888,49
Disco rígido "WD40PURZ - 
WD Purple 4TB" para CFTV 01 1.342,87 1.342,87
Câmeras de vídeo "IP Bullet 
VIP 3230 B SL" 12 860,29 10.323,48
Caixa selada para fonte de 
câmera Speed Dome 01 230,00 230,00

Conversores "Aut AC/DC 
12,8V, 3A, modelo EF 1203 03 102,14 306,42
Conversor "Aut AC/DC 24V, 
2,5A modelo Intelbras 01 298,22 298,22
Conversores Aut AC/dC 
12,8V 1A, modelo EF 1201 I 07 37,83 264,11
Discos rígidos "WD Purple 
12TB" para CFTV Intelbras 03 4.900,00 14.700,00
Insumos e acabamentos 01 380,00 380,00
Mão de obra 01 4.000,00 4.000,00
desconto 01 -2.807,00 -2.807,00
Data: Florianópolis, 20 de julho de 2021.
Signatário: João Mario Martins
Vice-presidente Administrativo e Financeiro do CIASC.

Cod. Mat.: 752900

eXtRatO De  COntRatO nº 00454/21 ORigeM: lei 13.303/2016 
E RILC-EPAGRI - Pregão Presencial Nº. 43/21 COntRatante:  
Epagri - Canoinhas (GR) COntRataDa: Roberto Tessaro & Cia 
Ltda  CnPJ/CPF: 85.248.680/0001-10 OBJetO: Material de Con-
sumo  VigÊnCia: 14/06/2021 a 31/12/2021 VaLOR gLOBaL: 
R$ 40.210,30 iteM ORCaMentáRiO: 33903016, 33903028, 
33903019; Ação 2117, 2171, 2206, 15086; Fonte 100, 240, 628 
MODaLiDaDe LiCitaçÃO: 12 - Pregão Eletrônico aSSinaDO 
eM: 11/06/2021, por Roberto Antonio Tessaro, Repres. Legal – 
Deferido ggg nº 5641.

Cod. Mat.: 752843

SCgáS - COMPanHia De gáS De Santa CataRina
eXtRatO DO COntRatO
Contrato nº: dL-036/21. Objeto: Contratação de empresa ou pro-
fissional especializado para elaboração de processo de Assessment 
para mapeamento de perfil. Contratado: Conexão Desenvolvimento 
Organizacional Ltda. Valor: R$ 14.000,00. Data da assinatura: 
18/07/2021. Vigência: 12 meses. Fundamentação Legal: Inciso II 
do art. 29 da Lei nº 13.303/2016. Signatários: Gerentes pela SCGÁS 
e Rogerio Francisco Silva, Sócio Diretor, pelo Contratado. Osny 
Belarmino da Silva Filho- Gerente de Administração e Suprimentos.

Cod. Mat.: 752937
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PReFeitURa MUniCiPaL De ágUa DOCe
aLteRaçÃO De aBeRtURa
PROCeSSO LiCitatÓRiO 44/2021
PRegÃO eLetRÔniCO 31/2021
O MUniCÍPiO De agUa DOCe, com sua sede Administrativa 
situada à Praça João Macagnan 322, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que o PROCESSO LICITATÓRIO nº 
44/2021, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2021”, 
do tipo “MENOR PREÇO POR GLOBAL”, destinado a aquisição 
de letreiros manuscritos em ferro cromado e fotos em porcelana 
para gavetas do Cemitério Municipal de Água Doce, teve sua data 
de julgado alterada para no dia 30 de julho de 2021 às 08h15, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Limite para 
apresentação da proposta e documentação: 30 de julho de 
2021 às 08h00. Íntegra do Edital com correções disponível em: 
www.aguadoce.sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge – TCE/SC)
6Be406A8C2B6B5Ce2e19230834C665e6CB69d4B3
Água Doce, SC, 19 de julho de 2021
neLCi FátiMa tRentO BORtOLini
Prefeita Municipal

Cod. Mat.: 752830

estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner
Pregão Presencial: Nº20/2021
Tipo de Licitação: Registro de Preço / Menor preço por Item
data de Abertura:02 de Agosto de 2021.
horário de Abertura: 10h00min
Local da Abertura: Prefeitura Municipal, Rua Anitápolis nº250, 
Centro- Alfredo Wagner.
Código de Registro: C3D65472883145439BBe61C345D-
102F6B451F027
Referente a Contratação de pessoa física ou jurídica para for-
necimento de metros cúbicos de cascalho folhelho, destinados 
a pavimentação primária de Estradas Vicinais do Município de 
Alfredo Wagner, cujas especificações detalhadas encontram-se nos 
Anexos, parte integrante do edital. informa ainda que o edital e 
seus anexos encontram-se no site: www.alfredowagner.sc.gov.
br, dúvidas pelo telefone (48)- 3276 1211 Setor de Licitações.
Alfredo Wagner, em 19 de Julho de 2021.
Gilmar Sani
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 752844

Município de Balneário Barra do Sul – SC
Secretaria Municipal de Obras, Serv. Públicos e transportes
Republicação - tomada de Preços nº 02/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução 
das obras da II Etapa do Calçadão da Salinas a ser executada na 
Av. São Francisco do Sul, Bairro Salinas.
tipo: Menor Preço Global.
Data/horário: Passa a ser no dia 04/08/2021 às 09:00 horas na 
sala se licitações do prédio sede da Prefeitura.
informações Complementares: O edital encontra-se à disposição 
dos interessados na página da Prefeitura Municipal www.balnea-
riobarradosul.sc.gov.br.
Balneário Barra do Sul-SC, 19 de Julho de 2021.
Antônio Rodrigues
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 753007

Município de Balneário Barra do Sul – SC
Secretaria Municipal de Obras, Serv. Públicos e transportes
tomada de Preços nº 03/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução 
das obras de pavimentação e drenagem da Rua João Roberto de 

Borba – I etapa.
tipo: Menor Preço Global.
Data/horário: 05/08/2021 às 09:00 horas na sala se licitações do 
prédio sede da Prefeitura.
informações Complementares: O edital encontra-se à disposição 
dos interessados na página da Prefeitura Municipal www.balnea-
riobarradosul.sc.gov.br.
Balneário Barra do Sul-SC, 19 de Julho de 2021.
Antônio Rodrigues
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 753008

Município de Balneário Barra do Sul – SC
Secretaria Municipal de Obras, Serv. Públicos e transportes
tomada de Preços nº 04/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução 
das obras de pavimentação e drenagem da Rua Lúcia de Souza 
Bérgamo (Recuperação de Estradas Vicinais) no Bairro Pinheiros.
tipo: Menor Preço Global
Data/horário: 06/08/2021 às 09:00 horas na sala se licitações do 
prédio sede da Prefeitura.
informações Complementares: O edital encontra-se à disposição 
dos interessados na página da Prefeitura Municipal www.balnea-
riobarradosul.sc.gov.br.
Balneário Barra do Sul-SC, 19 de Julho de 2021.
Antônio Rodrigues
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 753014

eStAdO de SANtA CAtARINA
PReFeItuRA MuNICIPAL de BARRA BONItA
edItAL de tOMAdA de PReçO Nº 76/2021

O Município de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, torna 
público que se encontra aberto Edital de TOMADA DE PREÇO, 
objetivando a execução de projetos elétricos em rede de dis-
tribuição seguindo padrão da Celesc Distribuição S.a confor-
me descritivo anexo. Os envelopes contendo documentação e 
propostas serão aceitos até as 08h30min do dia 04 de agosto de 
2021, iniciando-se a Sessão Pública às 08:30 horas do dia 04 de 
agosto de 2021. Informações poderão ser obtidas nesta Prefeitura, 
no horário comercial, junto a Av.Buenos Aires, nº 600 ou pelo fone/
fax (0xx) 49 649-0004, no Departamento de Compras. Ou no site 
Oficial da Prefeitura. Barra Bonita, em 16 de julho de 2021.
AGNALDO DERESZ
PReFeItO MuNICIPAL

Cod. Mat.: 752687

MUniCÍPiO De BLUMenaU
RePUBLiCaçÃO Da COnCORRenCia nº. 06/2021

OBjetO: Contratação empresa especializada para execução de 
obra de recuperação da Ponte Santa Catarina e construção de 
passarela em concreto para ampliação do passeio e ciclovia, 
Bairro: Itoupava Norte, Blumenau/SC,confome especificações 
constantes neste edital, sendo que os recursos para pagamento 
serão arcados por meio da Operação de Crédito Banco do Bra-
sil-Contrato de Financ.nº 40/00022-2-SeMOB. ABeRtuRA dOS 
eNVeLOPeS: dia 23 de julho de 2021 às 09:00 horas. edItAL 
COMPLETO, sem custas via e-mail: licitacoes@blumenau.sc.gov.
br e/ou site oficial do Município http://www.blumenau.sc.gov.br/
transparencia. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Comple-
mentar nº 123/06 e alteração. Blumenau, 16/07/2021. ANDERSON 
ROSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Protocolo 
tCe SC nº  3929574CdA3e48237Ae41e917710C973B11A1FC

Cod. Mat.: 752709

eStAdO de SANtA CAtARINA PReFeItuRA MuNICIPAL de 
BOMBINhAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 053/2021 PMB
OBJETO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 

PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO 
Ou CRÉdItO, CONFORMe eSPeCIFICAçÕeS CONStANteS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NO 
deCRetO MuNICIPAL Nº 2755 de 2021, POR MeIO dO CRe-
DENCIAMENTO 01-2021 DO CONSORCIO DE INFORMÁTICA 
NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CIGA.
CONTRATADA: I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVI-
ÇOS LTDA. CNPJ: 34.355.611/0001-74. ENDEREÇO: Av. José de 
Sousa Campos, 1073, Campinas/SP. teLeFONe: (19) 4020-2134.
DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2021.
Bombinhas, 13 de julho de 2021.
ROSÂNGELA ESCHBERGER
Secretária de Administração

Cod. Mat.: 752903

eStAdO de SANtA CAtARINA
PReFeItuRA MuNICIPAL de BOMBINhAS
2242C551CC7B8807805BA5645e5d221180906AA3
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO Nº 015/2021-FMEDUCA
Modalidade de licitação: Pregão Presencial Tipo de licitação: Menor 
Preço Global
Objeto: “SeRVIçO de PINtuRA COM FORNeCIMeNtO de MA-
TERIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 
BOMBINHAS.” Data de entrega dos envelopes, credenciamento, 
abertura das propostas de preço e sessão de disputa de preço: 
03/08/2021 às 13:30 horas. Local da Audiência Pública: Prefeitura 
Municipal de Bombinhas–sala de Licitações – End. Rua Baleia 
Jubarte, 328, José Amândio, Bombinhas – SC. Aquisição do Edital: 
Site: www.bombinhas.sc.gov.br ou no departamento de Compras 
e Licitações. Informações: Telefone: (0XX47) 3393-9500 – Ramal 
509 ou 551.
Bombinhas, 19 de julho de 2021.
ROSÂNGELA ESCHBERGER
Secretária de Administração

Cod. Mat.: 752984

eStAdO de SANtA CAtARINA
PReFeItuRA MuNICIPAL de BOMBINhAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
007/2021 – FMeduCA
O MUNICÍPIO DE BOMBINHAS (SC), através do Prefeito Muni-
cipal, Paulo Henrique Dalago Muller, em conformidade com a Lei 
8666/93, vem por meio deste, HOMOLOGAR o resultado do Edital 
já mencionado e seus Anexos no que segue Objeto: REGISTRO 
DE PREÇO-PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA COM-
POSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS.
Data da Homologação:19/072021.
Vencedores: COMeRCiaL StORinnY LtDa – CnPJ: 
73.977.480/0001-19,Endereço: Rua Otavio Quinholi , 180, Pere-
quê – Porto Belo/SC – Telefone: 47 3393-32-53; KMJ tRanS-
PORteS LtDa - CnPJ 75.494.187/0001-26 – endereço: Rua 
Anibal Cesar, 196, Bairro São Judas, Cidade Itajaí/SC, telefone: 
47 3348-9072; LiCiFRann COMeRCiO e SeRViCOS LtDa – 
CnPJ: 18.522.712/0001-36, Endereço: Rua Odilio Garcia, 459, 
Cordeiros, Itajaí/SC, Telefone: (47) 9106-8253; MP COMeRCiO 
De aLiMentOS eiReLi - CnPJ:30.510.775/0001-78, endereço: 
Rua Noruega, 533, Nações, Balneário Camboriú/ SC, Telefone: 
(47) 9198-7549; PR COMeRCiO ataCaDiSta eiReLi - CnPJ: 
33.488.848/0001-60, endereço: Rua edgar Linhares, 756, Nova 
Esperança, Balneário Camboriú/SC, Telefone: (47) 3311-0715; RLV 
DiStRiBUiDORa LtDa – CnPJ: 36.716.815/0001-19, endereço: 
Rua Jose Gervasio Cardoso, 62, São Cristóvão, Barra Velha/SC, 
Telefone: (47) 9982-0921; ROSaR aLiMentOS LtDa – CnPJ: 
81.825.952/0001-46, endereço: Avenida Progresso, 90, Lidia duarte, 
Camboriu/SC, Telefone: (47) 3169-3800; SeBMeD PRODUtOS 
PaRa a SaUDe eiReLi – CnPJ: 33.154.286/0001-19, endereço: 
Rua Treze De Junho, 805, Flor de Napolis, São José/SC, Telefone: 
(48) 4105-3869
Bombinhas, 19 de julho de 2021.
ROSÂNGELA ESCHBERGER
Secretária de Administração

Cod. Mat.: 753027

Prefeitura Municipal de grão-Pará
estado de Santa Catarina
aViSO De LiCitaçÃO
Processo De LiCitaçÃO n. 52/2021
edital de tOMaDa De PReçOS n. 07/2021-tp
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Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE 
CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL DO MUNICÍPIO DE GRÃO
-PARÁ (PEÇAS E SERVIÇO), MODELO: 5030. Data e Horário de 
abertura: 10/08/2021, às 13h, no prédio da Prefeitura Municipal. 
Demais informações pelo telefone (48) 3652-1177, com a Presidente 
da Comissão de Licitações. Grão-Pará/ SC, 19 de julho de 2021.
HeLiO aLBeRtOn JUniOR
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 752944

MUNICIPIO DE GRAVATAL. aViSO De LiCitaçÃO. PROCeSSO 
LICItAtÓRIO Nº 34/2021. tOMAdA de PReçOS Nº 02/2021. O 
Prefeito Municipal de Gravatal, Sr. CLeiniLS RODRigUeS Da 
SiLVa, torna público Processo Licitatório, critério de julgamento 
MenOR PReçO gLOBaL, Lei Federal Nº 8666/93 e atualizações, 
Lei Complementar 123/2006 e alterações, abertura dia 04 de agosto 
de 2021, às 09:00hs, objeto: “COntRataçÃO De eMPReSa 
eSPeCiaLiZaDa PaRa PReStaçÃO De SeRViçOS De enge-
nHaRia SanitáRia PaRa DiSPOSiçÃO FinaL eM ateRRO 
SanitáRiO DeViDaMente LiCenCiaDO PeLOS ÓRgÃOS COM-
PetenteS PaRa ReCeBiMentO DOS ReSÍDUOS SÓLiDOS 
DOMiCiLiaReS, COMeRCiaiS e OUtROS COMPaCtáVeiS.” 
Mais informações e retirada de Edital disponíveis na Rua Eng. An-
nes Gualberto, Nº 121, Centro, (048) 3648-8022, E-mail licitacao@
gravatal.sc.gov.br ou no site do município: https://gravatal.atende.
net/ Gravatal, 19 de julho de 2021. CLeiniLS RODRigUeS Da 
SiLVa Prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 752831

eStAdO de SANtA CAtARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
COnCORRÊnCia PÚBLiCa n° 001/2021
UniDaDe geStORa: PReFeitURa MUniCiPaL De HeRVaL 
D´OeSte
tiPO: MeLHOR OFeRta.
OBJetO
Doação Onerosa de Bens Imóveis de propriedade do Município, com 
encargos e cláusula de reversão, constante da descrição abaixo, 
com objetivo de incentivo e estímulo à instalação de empresa, 
conforme autoriza a Lei nº.2.202/2004 e suas alterações.
entRega DOS enVeLOPeS
Até às 09h00min do dia 20 de Agosto de 2021.
LOCaL Da ReaLiZaçÃO Da SeSSÃO PÚBLiCa
Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste, situada na Rua Nereu Ra-
mos, n° 389 - Centro, na cidade de Herval d’Oeste/SC, Sala de 
Reuniões do Setor de Compras e Licitações.
FUnDaMentaçÃO LegaL Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, , e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, atualizadas.
eDitaL na ÍntegRa O edital na íntegra está à disposição dos 
interessados no Setor de Compras e Licitações, situado na Rua 
Nereu Ramos, n° 389 - Centro, na cidade de Herval d’Oeste/SC, 
ao custo de R$ 23,35 (vinte e três reais e trinta e cinco centavos), 
ou no site www.hervaldoeste.sc.gov.br, sem custo adicional.
Outras informações pelo fone: (49) 3554-0922.
Herval d’Oeste, 19 de julho de 2021
MaURO SÉRgiO MaRtini
Prefeito

Cod. Mat.: 752989

aViSO De HOMOLOgaçÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Se-
cretaria Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos 
interessados que homologa o processo licitatório levado a efeito 
através do Pregão Eletrônico nº 175/2021, UASG 453230, destinado 
ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de 
brinquedos necessários para atender as necessidades dos eventos 
promovidos pela Secretaria de Esportes, bem como o julgamento 
efetuado pela Pregoeira, adjudicando os objetos licitado às empresas 
vencedoras em seus respectivos itens e valores unitários, quais 
sejam: t NAVA COMÉRCIO de eLetROdOMÉStICOS eIReLI, 

Item 03 - R$ 104,50 e L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS, Item 18 
- R$ 1.135,00 e Item 19 - R$ 1.755,00. Informa-se que, os itens 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 20  restaram 
FRACASSAdOS e os itens 21, 22 e 23 foram deSeRtOS.
Joinville, 16 de Julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

Cod. Mat.: 752835

aViSO De HOMOLOgaçÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Se-
cretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados que homologa o processo licitatório levado a 
efeito através do Pregão Eletrônico nº 182/2021, UASG 453230, 
destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aqui-
sição de materiais para prevenção do COVID-19 para as unidades 
administradas pela Secretaria de Educação Municipal, bem como 
o julgamento efetuado pelo pregoeiro, adjudicando o objeto licita-
do às empresas vencedoras em seus respectivos itens e valores 
unitários, quais sejam: HEALTH CARE & DUBEBE COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES-
SOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI, Item 03 - R$ 2,99 
e GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, Item 04 - R$ 3,94. 
Informa-se que os itens 01 e 02 restaram FRACASSADOS.
Joinville, 16 de Julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva

Cod. Mat.: 752836

estado de Santa Catarina
MUniCÍPiO De LaJeaDO gRanDe
aViSO De LiCitaçÃO
Processo Licitatório nº 044/2021
eDitaL:  tomada de Preços para Compras e Serviços nº 002/2021
tiPO: Menor Preço Global
OBJetO: Contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços de coleta, transporte e disposição final de 
materiais (lixo) recicláveis no perímetro rural do Município 
de Lajeado grande/SC.
entrega dos envelopes: até às 08h do dia 04 de agosto de 2021
abertura dos envelopes: às 08h05min do dia 04 de agosto 
de 2021
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: 
Rua Vitória, n° 503, centro, de Segunda à Sexta, das 07h30min 
às 11h30min e das 13h às 17h, pelo fone (0**49) 3355.0009 ou 
na página eletrônica do município www.lajeadogrande.sc.gov.br.
Lajeado Grande (SC), 19 de julho de 2021. anderson elias Bian-
chi. Prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 752983

eStaDO De Santa CataRina – MUniCÍPiO De MaRaViLHa
Processo Licitatório n. 136/2021 – Modalidade de Pregão Pre-
sencial n. 136/2021.
A Senhora Secretária de Educação e Cultura de Maravilha, SC, 
CLeUSaMaR tOSSettO PReUSS, juntamente com o pregoeiro 
e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que se encontra em processo de Licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, Sistema de Registro de Preço – SRP, aquisição, 
conforme necessidade, de leites e gêneros alimentícios especiais, 
destinados ao Município de Maravilha, visando atender a deman-
da da merenda escolar, e demais programas desenvolvidos, tipo 
menor preço por  item, cujo processo licitatório é regido pela Lei 
10.520/02, 8.666/93 e LC 123/2006, e em especial o contido no 
Edital, e que estará recebendo os envelopes contendo a habilitação 
e propostas até as 09h do dia 02 de agosto de 2021, procedendo 
em seguida com a abertura dos envelopes. Qualquer informação 
bem como a retirada do Edital poderá ser obtida no departamento 
de compras e licitações no horário de expediente, das 07:30 h às 
11:30h e das 13h às 17 horas. Maravilha - SC, 19 de agosto de 
2021. CLeUSaMaR tOSSettO PReUSS – Secretária Municipal 
de Educação e Cultura.

Cod. Mat.: 752938

extrato do contrato nº 55 / 2021 processo: 969 / 2021 modalidade 
nº: tomada de preços / 6 objeto: tomada de preços destinado a 
contratação de empresa especializada, objetivando a execução 
pelo regime de empreitada global com fornecimento de material e 
mão de obra para reforma de ponte em estrutura mista metálica/
concreto, com comprimento de 27,20m, situada na linha pitinga no 
município de modelo, de acordo com memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e projeto, constantes, 
integrantes . contratada: viga construtora e incorporadora eireli 
valor do contrato: 314.380,52 (trezentos e quatorze mil trezentos 
e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) vigência: 16/10/21 as 
despesas do presente contrato correrão por conta do orçamento 
vigente do município.

Cod. Mat.: 752961

aViSO De RetiFiCaçÃO De eDitaL
tOMaDa De PReçOS nº 001/2021
O MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 
75.326.066/0001-75, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. Fabiano Baldessar de Souza, por meio da Comissão Permanente 
de Licitações, comunicam aos interessados a RetiFiCaçÃO DO 
eDitaL da tOMaDa De PReçOS nº 001/2021, cujo objeto é a 
“Contratação de empresa para execução da Revitalização das 
calçadas do bairro igaras conforme projetos em anexo e em 
conformidade com o termo de referência e todas as caracte-
rísticas nele descrita”, em virtude da retificação na descrição do 
item 10.2.3 – Qualificação técnica, retificando tabela do subitem 
c. do Edital, os envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” 
deverão ser entregues no Plenário da Câmara de Vereadores 
de Otacílio Costa, localizado na Avenida Vidal Ramos Junior, 
228, Centro Administrativo, sendo a data redesignada para dia 
05/08/2021 a partir das 14h00min. Abertura da sessão será às 
15h00min do mesmo dia. A presente licitação será do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL. A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, 
poderá ser examinada no Setor de Licitações, endereço Avenida 
Vidal Ramos Junior, 228, Centro Administrativo, Paço Municipal a 
partir do dia 20 de julho de 2021 e no endereço eletrônico: http://
www.otaciliocosta.sc.gov.br. Otacílio Costa/SC, 19 de julho de 
2021. ROVENI DE LURDES HAMANN – Presidente Comissão 
Permanente de Licitações.

Cod. Mat.: 753070

eStaDO De Santa CataRina
PReFeitURa MUniCiPaL De PaLMitOS
Processo Licitatório n° 49/2021. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNI-
CO 16/2021.  Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
de MAteRIAIS PeRMANeNte e CONSuMO. Data limite para 
cadastramento da proposta: 30/07/2021 até as 07:30 horas. Data 
para o início da disputa: 30/07/2021 às 08:00 horas. Edital disponível 
no Setor de Licitações da Prefeitura ou site www.palmitos.sc.gov.br. 
Palmitos, 19 de Julho de 2021. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 752848

eStaDO De Santa CataRina
PReFeitURa MUniCiPaL De PaLMitOS
Processo Licitatório n° 50/2021. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
17/2021.  Objeto: R REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. data 
limite para cadastramento da proposta: 30/07/2021 até as 13:30 
horas. Data para o início da disputa: 30/07/2021 às 14:00 horas. 
Edital disponível no Setor de Licitações da Prefeitura ou site www.
palmitos.sc.gov.br. Palmitos, 19 de Julho de 2021. Dair Jocely Enge 
– Prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 752850
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eStaDO De Santa CataRina
MUniCÍPiO De POMeRODe
SeCRetaRia De PLaneJaMentO e MeiO aMBiente
DiRetORia De LiCitaçÕeS e COntRatOS
DiSPenSa De LiCitaçÃO n.º 007 / 2021
Processo Administrativo n.º 068 / 2021. Código TCE n.º 772D4929350A-
8FFB7512F214AF13327BE97EBD66. Contratante: MUNICÍPIO DE 
POMERODE. Contratada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL 
de BLuMeNAu - FuRB. Objeto: COntRataçÃO De inStitUiçÃO 
PaRa a ReaLiZaçÃO De SeRViçO tÉCniCO eSPeCiaLiZaDO 
DeStinaDO a eLaBORaçÃO DO LeVantaMentO De DaDOS 
e anáLiSe URBana PaRa DiRetRiZeS, DeSenVOLViMentO 
e iMPLantaçÃO De ROta aCeSSÍVeL aOS eQUiPaMentOS 
COMUnitáRiOS, DanDO PRiORiDaDe À inCLUSÃO SOCiaL 
PaRa aQUeLeS QUe aPReSentaM aLgUM tiPO De DeFiCi-
ÊnCia e/OU MOBiLiDaDe ReDUZiDa DaS PeSSOaS ReSiDen-
teS, ViSitanteS e tURiStaS DO MUniCÍPiO De POMeRODe. 
Valor total Contratado: R$239.900,00 (duzentos e trinta e nove 
mil e novecentos reais). O pagamento do serviço contratado será 
efetuado da seguinte forma: a) 30% (trinta por cento) do valor em 
15 (quinze) dias após a assinatura do contrato; b) 40% (quarenta 
por cento) após a finalização da Etapa 02, ou seja, 120 (cento e 
vinte) dias após o início do contrato; e, c) 30% (trinta por cento) 
restante a ser pago imediatamente após o aceite da entrega dos 
produtos referentes à etapa 04, junto ao relatório final do trabalho. 
Período de Execução: O prazo de execução dos serviços de todas 
as etapas pertinentes ao serviço contratado será de 08 (oito) meses, 
a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 
caso haja necessidade. Base legal da Dispensa: Artigo 24, Inciso 
XIII da Lei Federal n.º 8.666/93. Justificativa: Conforme se infere no 
Estatuto da FURB, foram preenchidos todos os requisitos inscritos 
no Inciso XIII do Artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/1993, vale dizer, 
entidade brasileira, sem fins lucrativos, incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional e reputada como de comportamento ético-profissional 
inquestionável.
Pomerode / SC, 19 de Julho de 2021.
ÉRCiO KRieK
Prefeito Municipal de Pomerode

Cod. Mat.: 753024

eStaDO De Santa CataRina
MUniCÍPiO De POMeRODe
SeCRetaRia De OBRaS - SeOB
DiRetORia De LiCitaçÕeS e COntRatOS
eDitaL De CReDenCiaMentO
PROCeSSO aDMiniStRatiVO n.º 069 / 2021
ineXigiBiLiDaDe De LiCitaçÃO POR CReDenCiaMentO 
n.º 014 / 2021
O MUniCÍPiO De POMeRODe, pessoa jurídica de direito público 
interno, através da Secretaria de Obras - SEOB, torna público que 
se encontra aberto o edital de CReDenCiaMentO De PeSSOaS 
JURÍDiCaS PaRa eXeCUçÃO De SeRViçOS De PaViMenta-
çÃO aSFáLtiCa COM eSPeSSURa De CaPa De 4CM, De ViaS 
PÚBLiCaS MUniCiPaiS, eM RegiMe De MUtiRÃO, COnFORMe 
DiSPOSiçÕeS tÉCniCaS COnStanteS nO eDitaL e SeUS 
aneXOS e RegRaMentOS DeFiniDOS PeLa Lei MUniCi-
PaL n.º 2.504/2012. A documentação relativa as inscrições serão 
recebidas pelo período de 20/07/2021 a 31/12/2021 na Praça do 
Cidadão da Prefeitura Municipal de Pomerode. inFORMaçÕeS: 
Diretoria de Licitações e Contratos do Município de Pomerode – Rua 
15 de Novembro, n.º 525, Centro – Pomerode/SC – CeP 89.107-
000, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 07h30min. às 
11h30min. e das 13h00min. às 17h00min., Fone: (47) 3387-7229, 
e-mail: licitacao@pomerode.sc.gov.br, ou site: www.pomerode.
sc.gov.br – Portal do Cidadão. Código TCE n.º 43AD727D86DF-
C682Bed205C1B3F461FdC70Ad3e8.
Pomerode / SC, 19 de Julho de 2021.
ÉRCiO KRieK
Prefeito Municipal de Pomerode

Cod. Mat.: 753025

eStaDO De Santa CataRina
MUniCÍPiO De POMeRODe
SeCRetaRia De eDUCaçÃO e FORMaçÃO eMPReenDeDORa
DiRetORia De LiCitaçÕeS e COntRatOS
eXtRatO DO COntRatO aDMiniStRatiVO n.º 068 / 2021
Processo Administrativo n.º 064 / 2021. Inexigibilidade de Licitação n.º 
013 / 2021. Contratante: MUniCÍPiO De POMeRODe. Contratada: 
eMPReSa De tRanSPORte COLetiVO VOLKMann LtDa. 
Objeto: aQUiSiçÃO De PaSSeS eSCOLaReS e/OU CRÉDi-
tOS DiSPOniBiLiZaDOS eM CaRtÃO De eStUDante PaRa 
tRanSPORte COLetiVO De aLUnOS DO enSinO MÉDiO Da 

ReDe eStaDUaL De enSinO DO MUniCÍPiO De POMeRO-
De. Valor total Contratado: R$581.138,55 (quinhentos e oitenta e 
um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). 
Vigência Contratual: inicia em 13/07/2021 e com término para o 
dia 31/12/2021, podendo ser prorrogado, mediante termo Aditivo, 
desde que seja acordado entre as partes através de declaração 
por escrito com antecedência mínima de 10 dias antes do término 
do contrato. Ass.: Ércio Kriek, Prefeito Municipal de Pomerode, 
Contratante / Iria Volkmann, sócia administradora, Empresa de 
Transporte Coletivo Volkmann Ltda, Contratada.
Pomerode / SC, 13 de Julho de 2021.
ÉRCiO KRieK
Prefeito Municipal de Pomerode

Cod. Mat.: 753051

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
eStAdO de SANtA CAtARINA
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 201/2021
Inexigibilidade de Licitação n° 016/2021
Código registro TCE: 392BFF4BF2F885051D7E74AF720659C-
293C2BFF7
Caracterização da Situação: O Município necessita adquirir passa-
gens destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do 
Município de Porto União, que necessitam de tratamento de saúde 
especializada via TFD (Tratamento Fora de Domicílio).
Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a aquisição 
de passagens destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde 
- SUS do Município de Porto União, que necessitam de tratamento 
de saúde especializada via TFD (Tratamento Fora de Domicílio).
Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre a empresa Reunidas 
S.A - Transportes Coletivos em Recuperação Judicial, inscrita no 
CNPJ 83.054.395/0001-32, uma vez que a mesma é detentora da 
concessão estadual de linhas rodoviárias.
Do Preço: O valor total estimado a ser pago será de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais).
Do Prazo – A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período se houver interesse entre 
as partes, com base na Lei 8.666/93.
Da Justificativa: A presente inexigibilidade encontra respaldo no art. 
25, caput e inciso I, da Lei n.º 8.666/93, já que restou evidenciada 
a inviabilidade de competição, face os motivos já expostos.
Porto União, 19 de julho de 2021.
LuIZ RICARdO FANtIN
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
decreto 1.227/2021

Cod. Mat.: 752925

Extrato de Homologação e Adjudicação - Prefeitura Municipal de 
Rancho Queimado. Processo Licitatório nº 38/2021 – Tomada de 
Preço nº 04/2021. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa 
para a contratação de Empresa especializada na elaboração de 
projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia 
destinados a Construção de 2 (dois) muros de arrimo em concreto 
armado e drenagem, localizados no Município de Rancho Queima-
do, em conformidade com os pré-projetos, memoriais descritivos, 
orçamentos estimativos e demais anexos, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
com recursos provenientes dos Convênios n° 2021TR000496 e 
2021TR000497, do Fundo Estadual de Defesa Civil. Considerando 
a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no inc. 
VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, Homologar e Adjudicar 
o objeto licitado, à empresa Pavicon Construções LTDA, CNPJ 
nº 00.122.311/0001-23. Rancho Queimado, 19 de Julho de 2021. 
Publique-se. Cleci Aparecida Veronezi – Prefeita Municipal.

Cod. Mat.: 752833

Termo de Anulação. Despacho de Anulação do Processo Adminis-
trativo nº 066/2021– AdM, Pregão Eletrônico n° 007/2021 – ADM. 
Objeto: aquisição de caminhão novo 6x4 para a Secretaria de 
Agricultura, Proposta 25.076/2021 e Programa Transferência n° 
2021010183. O Prefeito em conf. com a Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações. Considerando: Houve apenas uma empresa 
participante e a proposta foi desclassificada por não atender ao 
descritivo do edital. Resolve Anular o Processo Licitatório, e con-
sequentemente a licitação em seu todo, declarando como Licitação 
Fracassada. São Carlos/SC, 19 de julho de 2021. Rudi Miguel 
Sander – Prefeito.

Cod. Mat.: 753026

Aviso de Licitação - Processo Administrativo n° 076/2021 – ADM. 
Pregão Eletrônico n° 008/2021- ADM. tipo: Menor Preço por Item. 
Objeto: aquisição de caminhão novo 6x4 para a Secretaria de 
Agricultura, Proposta 25.076/2021 e Programa Transferência n° 
2021010183. Data limite para cadastro de propostas: Até 08h do 
dia 30/07/2021. Abertura: 30/07/2021, às 08h01min, ambos no 
endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital e 
esclarecimentos: Rua Demétrio Lórenz, 747, de Segunda à Sexta, 
das 08h às 11:30h e das 13:30h às 17:30h, ou (49) 3325-3030.  
https://saocarlos.atende.net. São Carlos/SC, 19 /07/2021. Rudi 
Miguel Sander – Prefeito.

Cod. Mat.: 753035

eDitaL DO PRegÃO eLetRÔniCO nº 2/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL-SC, através da 
sua Pregoeira e sua Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 
Nº 1840/2021 de 06 de Janeiro de 2021, regida pela Lei Federal 
10.520/02, Lei Federal 8.666/93 em conformidade com a Lei Muni-
cipal Nº 330/2005, conforme Decreto 402/2005 e 1.730/2019, suas 
alterações e demais legislações aplicáveis, torna público aos inte-
ressados, que realizará Licitação Pública, na modalidade de Pregão 
aQUiSiçÃO De 10 COMPUtaDOReS PaRa ManUtençÃO 
DaS atiViDaDeS De enSinO, COnFORMe eSPeCiFiCaçÕeS 
DeSCRitaS nO aneXO i DeSte eDitaL.
. Melhores informações e cópia do presente edital na íntegra, po-
derão ser obtidas junto ao departamento de licitações da Prefeitura 
Municipal das 08h30min às 12h00min e 13h30min às 17h00min, 
ou pelo Telefone (49) 3253-1200.
E-mail: compras@saocristovao.sc.gov.br site: www.pmsc.sc.gov.br
Forma do Pregão: Eletrônico
tipo: Menor preço por item
Recebimento das Propostas: Até as 09h:15min do dia 02/08/2021 
no portal: www.bll.org.br
início da Sessão: dia 02/08/2021 às 09h30min, no endereço ele-
trônico www.bll.org.br horário de Brasília–DF.
São Cristóvão do Sul - SC, 19/07/2021.
iLSe aMÉLia LeOBet
Prefeita Municipal
Código TCE/SC: B1F29E64B00A9A29A900566FC42BA5C07D85EE7C

Cod. Mat.: 752947

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC

PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, leva ao conhecimento 
dos interessados que em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, 
a Lei Complementar n.º 12/2006, o Decreto nº 3.555/2000, De-
creto Municipal nº 3.310/2020, que regulamentam a licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico, bem como, a Lei 8.666/93, e 
suas modificações, que realizará o procedimento licitatório abaixo:
LiCitaçÃO nº 058/2021 – Pregão Eletrônico – Tipo menor Preço 
por Item
OBJetO: Aquisição de materiais pedagógicos e de expediente 
para a utilização nas Escolas e Centros Municipais de Educação 
Infantil, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos
Data e horário para início da entrega das propostas: 20 de julho 
de 2021 às 08:00h.
Data e horário limite para entrega das propostas: dia 02 de 
agosto de 2021 às 08:30HS.
início da Sessão de Disputa de Preços: data/hora: 02 de agosto 
de 2021 às 09:00h.
O edital completo encontra-se a disposição dos interessados no 
Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Sul, sito à Praça Dr. Getúlio Vargas, 01 – Centro, das 08h às 14h, 
ou no site www.saofranciscodosul.sc.gov.br. https://diariomunicipal.
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São Francisco do Sul, 19 de julho  de 2021.

Carlos Roberto Nunes
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Cod. Mat.: 752865

eStaDO De Santa CataRina
MUniCiPiO De SÃO MigUeL Da BOa ViSta - SC.
PROCeSSO LiCitatÓRiO n° 33/2021
MODaLiDaDe: tOMaDa De PReçOS – eMPReitaDa gLOBaL
eXtRatO FinaL

VanDeRLei BOnaLDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa 
Vista (SC), torna publico,que na presente que tem por finalidade 
eMPReSa PaRa eXeCUçÕeS, Via eMPReitaDa POR PReçO 
gLOBaL, De PaViMentaçÃO aSFáLtiCa SOBRe CaLçaMen-
tO, DRenageM PLUViaL e SinaLiZaçÃO, naS RUaS DOS 
PiOneiROS e RUa 09 De JaneiRO COM áRea De 5.288,95 M², 
COM FORneCiMentO DOS MateRiaiS, a empresa vencedora 
foi Ctt CONStRuçÕeS e PAVIMeNtAçÕeS LtdA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 11.049.030/0001-09, no valor total de R$ 492.837,57 
(Quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais 
e cinquenta e sete centavos), sendo Adjudicado e Homologado 
a favor da mesma o objeto do referido processo licitatório. 
São Miguel da Boa Vista (SC), 19 de julho de 2021. VanDeRLei 
BOnaLDO – Prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 752901

eStaDO De Santa CataRina
MUniCÍPiO De SÃO MigUeL DO OeSte
PReFeitURa MUniCiPaL De SÃO MigUeL DO OeSte
PROCeSSO LiCitatÓRiO n° 146/2021
tOMaDa De PReçOS n° 12/2021
O Município de São Miguel do Oeste/SC, a partir do Prefeito Mu-
nicipal, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo Menor 
Preço GLOBAL.
OBJetO: Contratação de empresa de engenharia especializada 
para prestação de serviços com fornecimento de materiais para 
construção de Pavilhão da Cultura, localizado na Rua Prof. Claudemir 
Roberto de Bono (Rua Projetada 03), Bairro Estrela, do Município 
de São Miguel do Oeste/SC, conforme anexo I do edital, memorial 
descritivo, projetos, planilhas orçamentárias e cronograma físico 
financeiro, partes integrantes deste processo licitatório.
entrega dos envelopes: Até às 13h45min do dia 06 de agosto 
de 2021.
abertura: Às 14h do mesmo dia.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações vigentes. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento 
de Compras desta Municipalidade, situado na Rua Marcílio Dias, nº 
1199, telefone (0xx49) 36312006 e o edital consta na íntegra no site:
www.saomiguel.sc.gov.br
São Miguel do Oeste/SC, 19 de julho de 2021.
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 752915

eStAdO de SANtA CAtARINA
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
aViSO De LiCitaçÃO:
Código Registro (e-Sfinge): 5C4C98EE42EDC23FB87ADC-
16FB5e3894e4180FCD
PROCeSSO LiCitatÓRiO nº 034/2021
tOMaDa De PReçOS P/ OBRaS e SeRViçOS De engenHa-
Ria nº 034/2021
Tipo: Menor Preço/Global.
OBjetO: COntRataçÃO De eMPReSa eSPeCiaLiZaDa 
na PReStaçÃO De SeRViçOS COM MÃO De OBRa PaRa a 
eXeCUçÃO Da COnStRUçÃO De CaLçaDaS aCeSSÍVeiS 

(PaSSeiOS PÚBLiCOS) COMPReenDenDO UMa áRea De 
384,00M², LOCaLiZaDa nO MUniCÍPiO De SeRRa aLta/SC.
Entrega dos Envelopes: 08:30 horas do dia 10 de agosto/2021.
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 10 de agosto/2021.
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura e 
no sitehttp://www.serraalta.sc.gov.br/ ou maiores informações no 
seguinte endereço e horário: Av.dom Pedro II, nº 830, nos dias 
úteis, de Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30horas e das 13:15 
às 17:15horas.
SERRA ALTA/SC, 19 de julho de 2021.
RaFaeL MaRin
PReFeitO De SeRRa aLta

Cod. Mat.: 752832

eStaDO De Santa CataRina
MUniCÍPiO De SOMBRiO
aViSO De LiCitaçÃO
PROCeSSO LiCitatÓRiO nº 012/2021-FMS
PRegÃO PReSenCiaL nº 012/2021-FMS
Objeto: O presente procedimento licitatório tem por objetivo a aqui-
sição de 01 (um) veículo novo, zero km, com capacidade mínima 
de 11 passageiros, para atender às demandas da Secretaria de 
Saúde do município de Sombrio/SC, obedecendo as especifica-
ções e condições constantes no edital e anexos, em especial as 
descrições constantes no Termo de Referência (Anexo I).
Base Legal: Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 julho de 2002, 
subsidiariamente Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Com-
plementar n° 123 de 14 de dezembro de 2016.
Da entrega e abertura dos envelopes: Os envelopes deverão ser 
protocolados até as 08h45min do dia 30 de julho de 2021, com 
início do credenciamento e abertura marcada para as 09h00min 
do dia 30 de julho de 2021.
O Edital e maiores informações no Setor de Licitações na Prefei-
tura Municipal, sito à Av. Nereu Ramos, nº 31, Centro de Sombrio/
SC, no horário de atendimento das 08h00min às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min, de segunda à sexta-feira, através do e-mail: 
licita.sombrio@gmail.com, pelo site: www.sombrio.sc.gov.br ou pelo 
telefone: (48) 3533-5225.
Sombrio/SC, 19 de julho de 2021.
Rafael dos Santos Silva
Secretário Municipal de Saúde

Cod. Mat.: 753058

Processo administrativo n° 63/2021 - tomada de Preço n° 63/2021. 
A Prefeitura, torna público, Processo Licitatório, modalidade Tomada 
de Preço, menor preço global, para contratação de empresa espe-
cializada (empreitada global), para execução de galeria pluvial na 
Rua Carlos Evandir Raimundi, conforme memorial descritivo, quadro 
de quantitativos, cronograma físico financeiro e projetos. Entrega 
dos envelopes: 06.08.2021, até as 10h e abertura no mesmo dia, 
às 10:15h. Informações: setor de compras e licitações, fone (47) 
3562-8315, com Carlos. Edital: taio.atende.net. Registro no TCE 
8F4C0133D0055E1501D2C8CF81F2E7314D352FA0. Taió-SC, 
19/07/2021. Horst Alexandre Purnhagen – Prefeito.

Cod. Mat.: 753031

eStaDO De Santa CataRina
MUniCiPiO De ViDeiRa
COnCORRÊnCia nº 04/2021 – PMV
O Secretário Municipal de Gabinete torna público que fará realizar 
a Concorrência nº 04/2021 - PMV. 1. OBJetO: PeRMiSSÃO De 
USO OneROSa, PaRa eXPLORaçÃO De eSPaçOS PÚBLiCOS 
MUniCiPaiS Da antiga eStaçÃO FeRROViáRia, gináSiO 
MUniCiPaL DO BaiRRO aMaRante, gináSiO MUniCiPaL 
PaDRe BRUnO POKOLM, gináSiO MUniCiPaL DO BaiRRO 
RiO DaS PeDRaS e eStáDiO MUniCiPaL LUiZ LeOni, De 
aCORDO COM a Lei MUniCiPaL nº 3.831/2020, COnFORMe 
PROJetO BáSiCO. As propostas e documentos serão recebidos 
até as 14:00:00h do dia 19 de agosto de 2021. O Edital em inteiro 
teor encontra-se à disposição dos interessados no site: www.videira.
sc.gov.br, link “Transparência”. Informações na Avenida Manoel Ro-
que, nº 188, Bairro Alvorada, no horário das 08h00min às 11h45min 

e das 13h30min às 17h45min ou pelo telefone (49) 3566-9053.
Videira SC, 19 de julho de 2021.
FABIANO LuIZ MARAFON
Secretário Municipal de Gabinete

Código do TCE/SC: D043AEE5728C466028BE5B475BD5227F-
8dC33074

Cod. Mat.: 752838

Processo de Licitação 042/2021
Modalidade: Pregão 033/2021
eStAdO de SANtA CAtARINA
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES

Modalidade: Pregão eletrônico
O Município Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto Processo 
de Licitação, na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para 
aQUiSiçÃO De iMPLeMentOS agRiCOLaS PaRa atenDeR 
aS neCeSSiDaDeS agRÍCOLaS MUniCiPaiS, COnFORMe 
eMenDa nº1207/2021 – SaR, COnFORMe eSPeCiFiCaçÕeS 
COnStanteS nO teRMO De ReFeRÊnCia - aneXO i.
Recebimento das propostas: até as 13 h e 30 min do dia 03/08/2021.
início da Sessão: dia 03/08/2021 as 14 h e 15 min.
Em sessão pública, na mesma dirigida pelo pregoeiro designado, 
promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração 
Municipal. Íntegra do Edital pelo site www.vitormeireles.sc.gov.br, 
informações pelo telefone (47) 3258 0211.

Vitor Meireles (SC), em 19 de julho de 2021.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 753016

aViSO De LiCitaçÃO
Processo nº 0125/2021 – Dispensa de Licitação nº 0024/2021
O Município de Xanxerê-SC, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Oscar Martarello, justifica a Dispensa de Licitação 
para a Locação de espaço físico (auditório e duas salas) com ca-
pacidade de até 170 pessoas, equipado com aparelhos multimídia, 
para realização de capacitações para professores da Secretaria 
Municipal de Educação nos dias 21 a 23/07, 27 a 29/09 e um dia 
no mês de outubro de 2021, com a Fundação Universidade do 
Oeste de Santa Catarina – FuNOeSC, CNPj: 84.592.369/0005-
54, no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com fundamento 
legal no Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93 e parecer Jurídico anexo 
ao processo. Xanxerê-SC, 19 de julho de 2021. Oscar Martarello 
– Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 752876

MUniCiPiO De XaVantina – SC, aViSO De LiCitaçÃO eDitaL 
De PRegÃO PReSenCiaL SiSteMa De RegiStRO De PReçO 
nº 002/2021 FMSXV, Objeto: A presente licitação tem por objeto 
o registro de preços para possível prestação de serviços para a 
confecção de Próteses Dentárias para atender as necessidades 
do Município de Xavantina, conforme especificações do Anexo 
"C" e "E" deste edital. tipo: Menor Preço Por Item Pelo Valor 
Global, Recebimento dos envelopes de Habilitação e proposta: 
até às 13h30 do dia 30/07/2021. abertura dos envelopes: no 
mesmo dia às 13h45. O Edital e informações poderão ser obtidas 
na Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito 
Octávio Urbano Simon, nº 163, Centro, de segunda a sexta-feira, 
no horário das 07:45 às 11:45 horas e das 13:00 às 17:00 horas, 
ou pelo telefone (0**49) 3454-3100. Xavantina - SC, em 19 de 
julho de 2021. DOMingOS LUiZ ZanaDRea gestor do Fundo 
Municipal de Saúde.

Cod. Mat.: 752985
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BaLneáRiO COnVentOS S/a - CNPj nº 83.650.846/0001-02 – A 
Balneário Conventos S/A convida os acionistas desta sociedade 
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 26 
de julho 2021, às 14:00 hs, em sua sede social localizada na Av. 
Manoel Delfino de Freitas, 1001 – Bairro Próspera, na cidade de 
Criciúma, SC, a fim de discutirem e deliberarem sobre a eleição e 
remuneração da diretoria para o próximo mandato. Criciúma, SC, 
12 de julho de 2021. Ass. Aldir Nelso Sonaglio Junior – Diretor 
Presidente.

Cod. Mat.: 752060

DiniSa DiStRiBUiDORa De inSUMOS inDUStRiaiS S/a - CNPj 
83.647.289/0001-62 - A dinisa distribuidora de Insumos Industriais 
S/A convida os acionistas desta sociedade para se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, no dia 26 de julho 2021, às 16:00 
hs, em sua sede social localizada na Rodovia SC 444 – Km 01, 
Bairro Presidente Vargas, em Içara, SC, a fim de discutirem e 
deliberarem sobre a eleição da diretoria para o próximo mandato. 
Içara, SC, 12 de julho de 2021. Ass. Aldir Nelso Sonaglio Junior 
– diretor Presidente.

Cod. Mat.: 752064

KLaCe S/a PiSOS e aZULeJOS - CNPj nº 50.629.385/0001-29 - A 
Klace S/A Pisos e Azulejos convida os acionistas desta sociedade 
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 26 de 
julho e 2021 às 15:00 hs, em sua sede social localizada na Rodovia 
SC 444 – Km 01, Bairro Presidente Vargas, em Içara, SC, a fim 
de discutirem e deliberarem sobre a eleição e remuneração da 
diretoria para o próximo mandato. Içara, SC, 12 de julho de 2021. 
Ass. Aldir Nelso Sonaglio Junior – Diretor Presidente.

Cod. Mat.: 752084

PeDRa BRanCa inCORPORaçÕeS S.a.
CNPj/MF nº 75.401.372/0001-29 - NIRe 42300046621
edital de Convocação para assembleia geral extraordinária
Ficam os Senhores acionistas da Pedra Branca incorporações 
S.a., convidados para participarem no dia 23 (vinte e três) do mês 
de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 08:00 horas, da 
Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da Pedra Bran-
ca incorporações S.a., a ser realizada na sede da empresa em 
Palhoça, SC, na Rua Jair Hamms, 38, sala 110 A, Cidade Univer-
sitária Pedra Branca, CeP 88137-084, para tratarem da seguinte 
ordem do dia: a) Aprovar a alienação (venda) do imóvel Matrícula 
41.067 pertence ao cartório de registro de imóveis da comarca de 
Palhoça - SC; b) Assuntos Gerais. Palhoça, 15 de julho de 2021. 
Marcelo Consonni gomes.

Cod. Mat.: 752347

inCaSa S/a - CnPJ 84.689.090/0001-60 – niRe 4230001578-4 
- edital de Convocação de assembléia geral extraordinária - 
Convidamos os Sra. Acionistas desta sociedade para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 30 de julho 
de 2021, às 14:00 hrs, na sede da companhia localizada na Rua 
Dona Francisca, nº 13700, Galpão 01, Bairro Pirabeiraba, CEP 
89.239-270, Joinville/SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 1. Alteração do endereço da sede social da Filial Saguaçu 
(Administração) da sociedade, cujo endereço passará para a Rua 
Itajuba, n.° 768, Bairro Bom Retiro, na cidade Joinville/SC, CEP 
89223-200; 2. Adequação do Estatuto Social da Companhia para 
alterar o endereço da nova sede da Filial Saguaçu (Administração) 
da Companhia, com alteração da redação do Artigo 2°, Parágrafo 
Único, I do Estatuto Social. A redação do caput do Artigo 2° e dos 
itens II e III, bem como as demais disposições do Estatuto Social 
não sofrerão alterações. Joinville/SC, 15/07/2021. a Diretoria.

Cod. Mat.: 752640

COMPanHia HiDROMineRaL CaLDaS Da iMPeRatRiZ. aViSO 
De LiCitaçÃO. Modalidade: tomada de Preço. Processo nº 
02/2021. Objeto: Manutenção e reforma do telhado (área de 57,02 
m²)  do Hotel Caldas da Imperatriz, conforme especificações contidas 
nos Anexos parte integrante do Edital. Retirada do edital no sitio: 
www.hidrocaldas.com.br. entrega das Propostas: na Sede da 
Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz – sito a Rodovia SC 
Princesa Leopoldina, 3131 – Caldas da Imperatriz - Santo Amaro 
da Imperatriz, SC. Data: aLteRaDO PaRa O Dia 30/07/2021. 
Horário: Credenciamento: 09:30 horas. Recebimento dos envelopes 
com as propostas e documentação de habilitação: 09:50 horas.  A 
bertura das Propostas: 10:00 horas.  Santo Amaro da Imperatriz, 
SC, 19/07/2021. Renato José Silva / Diretor Presidente.

Cod. Mat.: 752837

PORtaRia n° 009/2021/CReF3/SC.  
Dispõe sobre a alteração do art. 1º e do anexo i da Portaria nº 
022/2019/CReF3/SC e do anexo V da Portaria nº 003/2021/CReF3/
SC. O PReSiDente DO COnSeLHO RegiOnaL De eDUCaçÃO 
FÍSiCa Da 3ª RegiÃO - CReF3/SC, no uso de suas atribuições 
estatutárias, conforme dispõe o inciso X do art. 40, do estatuto 
do Conselho; COnSiDeRanDO a otimização dos procedimentos 
no Departamento Jurídico do CREF3/SC; e COnSiDeRanDO a 
deliberação da Diretoria do CREF3/SC, em reunião realizada em 09 
de julho de 2021. ReSOLVe: art. 1° - Alterar o art. 1º da Portaria 
nº 022/2019/CREF3/SC, que passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: Art. 1º - Definir as tarefas a serem exercidas pelas advogadas 
concursadas do CREF3/SC, conforme indicado no Anexo I desta 
Portaria, designando Fernanda Gabriela Vieira – matrícula 86 e 
Luíza Helena Vieira Virgílio – matrícula 178, como responsáveis pelo 
Núcleo Jurídico I e Núcleo Jurídico II, respectivamente. § 1º - Nos 
casos de ausência ou afastamento legalmente previstos, poderá 
ocorrer a cumulação das tarefas dos dois Núcleos pela mesma 
advogada, conforme a necessidade. §2º - No caso de demanda 
específica não estar contemplada no Anexo I da presente Portaria, 
ou em caso de dúvidas acerca da responsabilidade pela execução, 
as advogadas deverão decidir, em consenso, quem a executará. Se 
não houver consenso, o caso será decidido pela Diretoria. art. 2º. 
Alterar o Anexo I da Portaria nº 022/2019/CREF3/SC e o Anexo V 
(Descrição do Cargo – Advogado) da Portaria nº 003/2021/CREF3/
SC, conforme disposições anexas da presente Portaria. Parágra-
fo único: A íntegra do documento a que se refere o caput deste 
artigo poderá ser acessada no endereço eletrônico www.crefsc.
org.br. art. 3º. As demais disposições da Portaria nº 022/2019/
CReF3/SC e da Portaria nº 003/2021/CReF3/SC permanecem 
inalteradas. art. 4º. esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis/SC, 19 de julho de 2021. Irineu Wolney 
Furtado – Presidente - CREF 003767-G/SC

Cod. Mat.: 752845

Cia. HeRing
CNPj nº 78.876.950/0001-71  –  NIRe 42300020401
Companhia Aberta
ata da Reunião do Conselho de administração realizada em 
02 de julho de 2021 (lavrada na forma sumária)
Data, Horário e Local: 02 de julho de 2021, às 10h00 horas, por 
meio de videoconferência. Presença: Participaram a totalidade 
dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Fabio 
Hering, Patrick Charles Morin Junior, Andrea Oliveira Mota Baril, 
Claudia Worms Sciama, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues 
Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Fabio Hering, Presidente do Conselho de 
Administração e secretariados por Maria Spezia. Ordem do Dia: 
(i) Examinar e deliberar sobre a nova estrutura proposta (“Nova 
Estrutura”) para a combinação de negócios entre a Cia. Hering 
(“Companhia”) e o Grupo de Moda SOMA S.A. (“Grupo Soma”), 
divulgada pela Companhia por meio do Fato Relevante de 26 de 
abril de 2021 (“Transação”); (ii) Examinar e deliberar sobre os 
aditivos ao Acordo de Associação e Outras Avenças (“Acordo”) e 
ao Compromisso de Voto e Assunção de Obrigações (“Compro-
misso”) para refletir a Nova Estrutura da Transação, caso aprovada 
a Nova Estrutura da Transação; (iii) Autorizar a administração da 
Companhia a assinar os aditivos a que se refere o item “ii” retro, 
bem como a tomar todas as medidas necessárias para implementar 
a Transação, caso aprovada a Nova Estrutura da Transação; e (iv) 
Autorizar a capitalização, pela Companhia, de suas Reservas de 
Lucros Retidos, Legal, Subvenções para Investimentos e Reservas 
de Capital, como também promover o cancelamento das ações 
em tesouraria não reservadas para fazer frente aos programas de 
Incentivo a Longo Prazo existentes da Companhia, os quais serão 
antecipados no Fechamento da Transação (como definido no Acor-
do). Deliberações: O Conselho de Administração da Companhia se 
reuniu para discutir e avaliar Nova Estrutura para Transação, tendo 
decidido por unanimidade e sem qualquer ressalva: (i) Aprovar a 
Nova Estrutura proposta para a Transação de acordo com as etapas 
abaixo descritas, com a ratificação de todos os demais termos e 
condições já negociados para a implementação da Transação que 
não sejam afetados (ou não tenham sido expressamente alterados) 
pela Nova Estrutura: (a) incorporação da totalidade das ações de 
emissão da Companhia pela Cidade Maravilhosa Indústria e Co-
mércio de Roupas S.A., sociedade em transformação em sociedade 
por ações, com sede na cidade do Rio de janeiro, estado do Rio 
de Janeiro, na Rua General Bruce, nº 551, parte, São Cristóvão, 
CeP 20921-030, inscrita no CNPj/Me sob o nº 09.611.669/0001-94 
(“Cidade Maravilhosa”), cuja totalidade das ações será detida por 
uma subsidiária integral do Grupo Soma (“NewCo”) no Fechamento 
(conforme definido no Acordo), por seu valor econômico, resultando 
na emissão, pela Cidade Maravilhosa, em favor dos acionistas da 
Companhia proprietários das ações incorporadas (“Acionistas da 
Hering”), de ações ordinárias e preferenciais resgatáveis de emissão 
da Cidade Maravilhosa (“Incorporação de Ações da Hering”). Após 
consumada a Operação, a Hering preservará personalidade jurídica 
e patrimônio próprios, inexistindo sucessão legal; (b) na mesma 
data, como ato subsequente e interdependente da Incorporação 

de Ações da Hering, resgate da totalidade das ações preferenciais 
de emissão da Cidade Maravilhosa, com o pagamento, para cada 
ação preferencial de emissão da Cidade Maravilhosa resgatada, 
do Valor da Parcela em Dinheiro (conforme definido no Acordo), 
considerando os ajustes previstos no Acordo (“Resgate de Ações”). 
Uma vez resgatadas, as ações preferenciais da Cidade Maravilhosa 
serão canceladas contra reserva de capital; (c) na mesma data, 
como ato subsequente e interdependente do Resgate de Ações, 
a incorporação da totalidade das ações de emissão da Cidade 
Maravilhosa pela NewCo, pelo valor patrimonial contábil da Cidade 
Maravilhosa (já considerados os efeitos da Incorporação de Ações 
da Hering e do Resgate de Ações), resultando na emissão, pela 
NewCo, em favor dos acionistas da Cidade Maravilhosa, incluindo 
os Acionistas da Hering que se tornaram proprietários de ações 
de emissão da Cidade Maravilhosa em decorrência da Incorpo-
ração de Ações da Hering, de ações ordinárias de emissão da 
NewCo (“Incorporação de Ações da Cidade Maravilhosa”). Após 
consumada a Incorporação de Ações da Cidade Maravilhosa, a 
Cidade Maravilhosa preservará personalidade jurídica e patrimônio 
próprios, inexistindo sucessão legal; e (d) na mesma data, como 
ato subsequente e interdependente da Incorporação de Ações da 
Cidade Maravilhosa, a incorporação da NewCo pelo Grupo Soma, 
pelo valor patrimonial contábil da NewCo, já considerados os efeitos 
da Incorporação de Ações da Cidade Maravilhosa (“Incorporação 
da Newco”), resultando na emissão, pelo Grupo Soma, em favor 
dos acionistas da NewCo, incluindo os Acionistas da Hering que se 
tornaram proprietários de ações de emissão da NewCo em decor-
rência da Incorporação de Ações da Cidade Maravilhosa, de ações 
ordinárias de emissão Do Grupo Soma, com base na Relação de 
Troca (conforme definido no Acordo) e nos ajustes mencionados no 
Acordo. Como consequência da Incorporação da NewCo, haverá 
extinção da NewCo e sucessão, pelo Grupo Soma, de todos os 
seus bens, direitos e obrigações, com a consequente migração 
dos acionistas da NewCo, incluindo os Acionistas da Hering que 
se tornaram proprietários de ações de emissão da NewCo em 
decorrência da Incorporação de Ações da Cidade Maravilhosa, 
para o quadro acionário do Grupo Soma. (ii) Aprovar os aditivos 
ao Acordo e ao Compromisso que integram a apresenta ata como 
Anexo I (“Aditivos”) a fim de refletir as alterações decorrentes da 
Nova Estrutura para a Transação aprovada nos termos do item “i” 
acima; (iii) Autorizar a administração da Companhia a assinar os 
Aditivos, bem como a tomar todas as medidas necessárias para 
implementar a Transação de acordo com a Nova Estrutura aprovada 
nos termos do item “i” acima; e (iv) Com objetivo de racionalizar 
os controles da Companhia e solidificar a sua estrutura de capital, 
autorizar, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia, a 
capitalização, pela Companhia, de suas Reservas de Lucros Retidos, 
Legal, Subvenções para Investimentos e Reservas de Capital, como 
também promover o cancelamento das ações em tesouraria não 
reservadas para fazer frente aos programas de Incentivo a Longo 
Prazo existentes da Companhia, os quais serão antecipados no 
Fechamento da Transação. O Conselho de Administração, ainda, 
ratificou os demais termos e condições inicialmente negociados 
para a implementação da Transação que não são afetados (ou não 
foram expressamente alterados) pela Nova Estrutura, bem como 
consignou que a aprovação da Transação pela Assembleia Geral 
de Acionistas não assegura aos acionistas dissidentes de referida 
deliberação direito de recesso, uma vez que as ações de emissão 
da Companhia são dotadas de liquidez e dispersão, nos termos do 
artigo 137, inciso II, da Lei nº 6.404/76 combinado com o artigo 9º 
da ICVM 565/2015. encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por 
todos os Conselheiros. Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, 
Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciama, Celso Luis Lo-
ducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera 
Nasser. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 75, 76 e 77 
do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração 
da Cia. Hering. São Paulo, SP, 02 de julho de 2021. Ata registrada 
em 12/07/2021 sob o nº o 20218567162 - juCeSC.

Cod. Mat.: 752866

CONCORD AGROPECUÁRIA S.A.
CNPj nº 38.383.716/0001-98
NIRe 42300053562
EDITAL DE REDUÇÃO DE CAPITAL
Os Acionistas da Concord Agropecuária S.A, tornam público, na 
forma do art. 174 da Lei 6404/76 que em  04/06/2021, às 10:00 
horas, na sede social da Companhia na Av. José Acácio Moreira, 
1609, Centro, CEP 88704-557, Tubarão/SC, aprovaram de forma 
unânime em deliberação social pela redução do capital social da 
Companhia em R$ 8.115.253,95 (oito milhões, cento e quinze mil, 
duzentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), vez 
que excessivo, extinguindo-se 8.115.253 (oito milhões, cento e quinze 
mil, duzentas e cinquenta e três) ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal da Companhia, passando o Capital Social da 
Companhia de R$ 8.773.880,00 (oito milhões, setecentos e setenta 
e três mil, oitocentos e oitenta reais), representado por 8.773.880,00 
(oito milhões, setecentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta 
reais) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, para 
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R$658.626,05 (seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte 
e seis reais e cinco centavos), dividido em 657.627 (seiscentas e 
cinquenta e sete mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada assembleia, a qual foi assinada pela totalidade dos 
Acionistas da Companhia, Maria Alzira da Silva Beckhauser e Anna 
Dora Massih Beckhauser.

Cod. Mat.: 752908

SAM SEBASTIAN AGROPECUÁRIA S.A.
CNPj nº 38.383.461/0001-63
NIRe 42300053694
EDITAL DE REDUÇÃO DE CAPITAL
Os Acionistas da Sam Sebastian Agropecuária S.A, tornam públi-
co, na forma do art. 174 da Lei 6404/76 que em  04/06/2021, às 
10:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. José Acácio 
Moreira, 1609, Centro, CEP 88704-557, Tubarão/SC, aprovaram 
de forma unânime em deliberação social pela redução do capital 
social da Companhia em R$ 16.038.967,53 (dezesseis milhões, 
trinta e oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta 
e três centavos), vez que excessivo, extinguindo-se 16.038.967 
(dezesseis milhões, trinta e oito mil, novecentas e sessenta e sete) 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal da Companhia, 
passando o Capital Social da Companhia de R$ 16.515.630,00 
(dezesseis milhões, quinhentos e quinze mil, seiscentos e trinta 
reais), representado por 16.515.630 (dezesseis milhões, quinhentas 
e quinze mil, seiscentas e trinta) ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal, para R$476.662,55 (quatrocentos e setenta e 
seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco 
centavos), dividido em 476.663 (quatrocentas e setenta e seis 
mil, seiscentas e sessenta e três) ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
assembleia, a qual foi assinada pela totalidade dos Acionistas da 
Companhia, Maria Alzira da Silva Beckhauser e Gabriel Beckhauser.

Cod. Mat.: 752909

PROCeSSO SeLetiVO SiMPLiFiCaDO PaRa MÉDiCOS - Nº 
031 - 2021 Especialidades: Proctologia; Urologia; Endocrinologia; 
Infectologia; Nefrologia; Mastologia. Local de Trabalho: Hospital 
Regional de Araranguá. acesse os editais completos no site 
www.imas.net.br

Cod. Mat.: 753011

BRF Pet S.a.
Companhia Fechada
CNPj nº 09.077.442/0001-00 - NIRe 4230004392-3ata da as-
sembleia geral extraordinária
Realizada em 24 de junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de junho de 2021, às 
11h00 de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 124, § 
2º-A, da Lei nº 6.404/1976. 2. Convocação e Presença: dispensada 

a convocação por edital em razão da presença da acionista da BRF 
Pet S.A. (“Companhia”) representando 100% (cem por cento) do 
capital social com direito à voto (“Acionista”), nos termos do artigo 
124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 
Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a 
presente assembleia foi declarada regularmente instalada em primeira 
convocação. 3. Mesa: Presidente: Sr. Carlos Alberto Bezerra de 
Moura; Secretária: Sra. Cristina Figueiredo donnini. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) o aumento de capital social da Companhia 
no valor de R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), mediante 
emissão de novas ações; e (ii) a alteração do artigo 5º do estatuto 
social da Companhia. 5. Deliberações: Por proposta do Presidente 
da Mesa, a Acionista deliberou, por unanimidade, a lavratura da 
ata em forma de sumário. Após examinar e discutir as matérias 
constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes delibe-
rações pela Acionista: 5.1. Com relação ao item “(i)” da ordem do 
dia, aprovou-se, por unanimidade dos votos válidos, representando 
100% (cem por cento) das ações com direito à voto presentes e sem 
quaisquer ressalvas, o aumento de capital social da Companhia no 
valor de R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), mediante a 
emissão de 204.545.455 (duzentas e quatro milhões, quinhentas 
e quarenta e cinco mil e quatrocentas e cinquenta e cinco) novas 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de 
emissão de R$0,44 (quarenta e quatro centavos) cada (“Ações”). 
As Ações são, neste ato, subscritas integral e exclusivamente por 
BRF S.A. (“BRF”), detentora de 100% (cem por cento) do capital 
social da Companhia, e integralizadas em moeda corrente nacional, 
em conformidade com os termos e condições indicados no boletim 
de subscrição formalizado no único anexo desta Ata (“Anexo I”). 
5.2. Com relação ao item “(ii)” da ordem do dia, em virtude das 
alterações acima deliberadas, aprovou-se, por unanimidade dos 
votos válidos, representando 100% (cem por cento) das ações com 
direito à voto presentes e sem quaisquer ressalvas, a alteração 
do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, passan-
do o capital social da Companhia de R$32.664.086,00 (trinta e 
dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil e oitenta e seis 
reais), dividido em 23.843.897 (vinte e três milhões, oitocentas e 
quarenta e três mil e oitocentas e noventa e sete) ações ordinárias, 
todas nominativas e sem valor nominal, para R$122.664.086,00 
(cento e vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil e 
oitenta e seis reais), dividido em 228.389.352 (duzentas e vinte e 
oito milhões, trezentas e oitenta e nove mil e trezentas e cinquen-
ta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 
passará a vigorar com a seguinte redação:  “Artigo 5º - O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, é de R$ 122.664.086,00 (cento e vinte e dois milhões, 
seiscentos e sessenta e quatro mil e oitenta e seis reais), dividido 
em 228.389.352 (duzentas e vinte e oito milhões, trezentas e oi-
tenta e nove mil e trezentas e cinquenta e duas) ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal.” 7. encerramento e assinatura: 
Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada esta ata, a qual lida e achada conforme foi assinada 
pelos membros da mesa e pela Acionista presente, quais sejam: 

Carlos Alberto Bezerra de Moura - Presidente; Cristina Figueiredo 
donnini - Secretária; Acionista: BRF S.a. (p. neil Hamilton dos 
guimarães Peixoto Junior e Carlos alberto Bezerra de Moura). 
Certifico que a presente ata é cópia fiel à transcrita no Livro de atas 
de Assembleias Gerais da Companhia. Itajaí (SC), 24 de junho de 
2021. Cristina Figueiredo Donnini - Secretária. Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina. Certifico o Registro em 16/07/2021. 
Arquivamento 20218493711. Protocolo 218493711 de 16/07/2021. 
Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral.

Cod. Mat.: 753012

Estado de Santa Catarina - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário 
de Gestão Pública da Amesc – CIMGEPA
Termo de Dispensa de Licitação - Processo Licitatório nº 02/2021 
– Dispensa de Licitação - Objeto: Execução dos serviços de com-
plementação da supervisão e de subsídios à fiscalização de servi-
ços rodoviários decorrentes da execução (por terceiros igualmente 
contratados) de serviços de recuperação e conservação das Rodo-
vias Estaduais previstas no Decreto Estadual 759/2011 – território 
dos municípios consorciados na região da AMESC, atendendo o 
PROJETO RECUPERAR -Contratante: Consórcio Intermunicipal 
Multifinalitário de Gestão Pública da Amesc - CIMGEPA, CNPJ 
sob o nº 34.363.129/0001-86. Contratado: Iguatemi Consultoria e 
Serviços de Engenharia Ltda, CNPJ sob o n° 83.256.172/0001-58 - 
Valor: R$18.999,52 (dezoito mil, novecentos e noventa e nove reais 
e cinquenta e dois centavos) mensal - Vigência: de 19 de julho a 
16 de novembro de 2021. - undamento Legal: Art. 75, I e § 2º, da 
Lei nº 14.133/21 Araranguá/SC, 19 de julho de 2021.
Heriberto Afonso Schmidt - Diretor Executivo

Cod. Mat.: 753033

eRRata COLeta De PReçOS n. 008.2021 Para Prestação de 
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva Mensal no Tomó-
grafo. Local de Trabalho: Hospital Florianópolis. acesse o edital 
completo no site www.imas.net.br

Cod. Mat.: 753034

COMPanHia ágUaS De JOinViLLe
CnPJ – 07.226.794/0001-55
niRe – 42.3.0002948.3
eDitaL De COnVOCaçÃO De aSSeMBLeia geRaL ORDináRia
Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA ÁGUAS 
DE JOINVILLE a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que 
se realizará à Rua Hermann August Lepper número 10, Cidade de 
Joinville, Estado de Santa Catarina, no dia 28 de julho de 2021 às 
08:00hs para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
I. Em Assembleia Geral Ordinária:
- Renúncia de membro do Conselho de Administração;
- Nomeação de membro do Conselho de Administração.
Joinville,  19 de julho de 2021.

Cod. Mat.: 753056

ACESSÍVEL 
COMO NUNCA,

 TRANSPARENTE 
COMO SEMPRE

Acesse o Diário Oficial do Estado: www.doe.sea.sc.gov.br
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, po-
derá gerar a 2ª via da DARE; reagendar a data de publicação; e, can-
celar a publicação da matéria até as 18 horas do dia anterior à data 
da publicação.

7. ReSPOnSaBiLiDaDe DO USUáRiO

O usuário é exclusivamente o responsável por toda matéria enviada 
para publicação para todo e qualquer efeito, bem como a fidedignida-
de e veracidade da informação para os efeitos jurídicos aqui gerados.
Após envio e aprovação da matéria, ela não poderá mais ser substi-
tuída. 
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.

nORMaS De PUBLiCaçÃO PaRa O DiáRiO OFiCiaL
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