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PORTARIA CGE Nº 75, de 05 de dezembro de 2022

O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atri-
buições legais e de acordo com o art. 39 do decreto 1.048, de 04 
de julho de 2012, alterado pelo decreto Estadual nº 649, de 05 de 
junho de 2020, RESOLVE:

Art. 1º dispEnsar os servidores antonio alexandre Kale, matrí-
cula 283.258.5, e daniel Henrique rodrigues, matrícula 926.640-2, 
como representantes da extinta secretaria de segurança pública 
na Comissão Mista de acesso à informação (CMai), instituída pela 
porTaria CGE nº 05, publicada no doEsC nº 21.488 de 29.03.2021.
Art. 2º dEsiGnar os servidores adilson luiz da silva, matrícula 
nº 917.401-0, como membro titular, e armando Quadros da silva 
neto, matrícula nº 926.559-7, como membro suplente, como re-
presentantes do Colegiado   superior   de   segurança   pública   
e   Perícia   Oficial (CSSPPO) na Comissão Mista de Acesso à 
informação (CMai), instituída porTaria CGE nº 05, publicada no 
doEsC nº 21.488 de 29.03.2021.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cristiano Socas da Silva
Controlador-Geral do Estado

Cod. Mat.: 877096

PORTARIA CGE N° 76/2022, de 08 de dezembro de 2022.

O Controlador-Geral do Estado de Santa Catarina, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art 106 § 2º, i c/c § 1º, iii 
da lei Complementar nº 741/2019, RESOLVE:

Art 1º dispEnsar a servidora ariana Elizabete silva, matrícula 
960.057-4, como secretária-Executiva do Comitê Estratégico de 
Governança e integridade (CEGi), instância de governança par-
ticipativa da Controladoria-Geral do Estado de santa Catarina, 
conforme designação da portaria CGE nº 69/2022, publicada no 
doE/sC nº em 23/11/2022.
Art. 2º dEsiGnar o servidor Guilherme Kraus dos santos, matrí-
cula 951.811-8, como secretário-Executivo do Comitê Estratégico 
de Governança e integridade (CEGi), instância de governança 
participativa da Controladoria-Geral do Estado de santa Catarina, 
conforme determinação do artigo 17 da portaria CGE nº 68/2022.
Art 3º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Cristiano Socas da Silva
Controlador-Geral do Estado

Cod. Mat.: 877099

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 1163/2022 Partes: a defesa Civil do Estado de 
santa Catarina - dC e o Município de são bernardino.  Vigência do 
prazo para execução das Obras das Cabeceiras: Fica prorrogado 
por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 09/11/2022 e o 
prazo de vigência prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias 
a contar de 13/05/2023, com fundamento nos termos do § 1º do 
art. 11 da in 5-dC, revisada em 11/02/2022 . Assinaturas: david 
Christian busarello pela dC e dalvir luiz ludwig pela prefeitura 
Municipal de são bernardino. Fiscal: Coordenador regional da 
defesa Civil do Estado de santa Catarina da regional de Xanxerê. 
sGpE: dC 1163/2022.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 1166/2022 Partes: a defesa Civil do Estado de 
santa Catarina - dC e o Município de são bernardino.  Vigência do 
prazo para execução das Obras das Cabeceiras: Fica prorrogado 
por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 09/11/2022 e o 
prazo de vigência prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições, resolve baixar os seguintes atos:

aTo nº 2313 / 2022 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições, com fundamento nos documentos contidos no 
processo sar 678/2017: relatório Final da Comissão disciplinar, 
parecer nº 245/2021/nUaJ/sar do núcleo de atendimento Jurídico 
da Consultoria Jurídica da secretaria de Estado da agricultura, da 
pesca e do desenvolvimento rural, parecer nº 267/2022-pGE da 
Consultoria Jurídica da procuradoria-Geral do Estado e despacho 
da Consultoria Jurídica da Casa Civil, resolve dEMiTir, por infração 
ao artigo 137, inciso ii, itens 2 e 3, e parágrafo único, todos da lei 
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, o servidor pEdro raMildo 
rosa, matrícula nº 0136205-4-01, ocupante do cargo de agente 
de serviços Gerais, lotado na CidasC, incompatibilizando-o para 
o exercício de cargo ou emprego público pelo período de 02 (dois) 
anos, nos termos do artigo 139 da lei mencionada.

aTo nº 2342 / 2022
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições, conforme processo sCC 17998/2022, resolve 
noMEar, nos termos do art. 94, da Constituição Federal, c/c o 
art. 100, da lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, 
JoÃo EdUardo dE nadal, para exercer o cargo de dEsEM-
barGador, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de santa 
Catarina.(republicado por incorreção).

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DACOL
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 877263

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED. EXTRATO DE 
ADITIVO DE CONVÊNIO. ESPÉCIE: REFERENTE AO SEGUNDO 
TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 024/2019. o 
Estado de santa Catarina, por intermédio da secretaria de Estado 
da Educação – sEd e a Central de atendimento aos Municípios – 
CaM, órgão da Casa Civil do Estado de santa Catarina. OBJETO: 
CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada a Cláusula Quinta do Termo 
de Cooperação que a este deu causa, passando a ter a seguinte 
redação CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E DA ALTERAÇÃO – a 
presente Cooperação vigorará até 31/12/2023, a contar da data de 
sua publicação no doE/sC, podendo ser alterada e/ou prorrogada 
mediante a celebração do correspondente Termo aditivo. CLÁUSULA 
SEGUNDA – Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de 
Cooperação originalmente firmado pelas partes. Florianópolis, 11 
de novembro de 2022. SIGNATÁRIOS: Vitor Fungaro balthazar 
pela sEd, e Juliano batalha Chiodelli pela Casa Civil.

Cod. Mat.: 877116

Cod. Mat.: 877206

Cod. Mat.: 877208
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a contar de 13/05/2023, com fundamento nos termos do § 1º do 
art. 11 da in 5-dC, revisada em 11/02/2022 . Assinaturas: david 
Christian busarello pela dC e dalvir luiz ludwig pela prefeitura 
Municipal de são bernardino. Fiscal: Coordenador regional da 
defesa Civil do Estado de santa Catarina da regional de Xanxerê. 
sGpE: dC 1166/2022.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 1242/2022 Partes: a defesa Civil do Estado de 
santa Catarina - dC e o Município de Corupá.  Vigência do prazo 
para execução das Obras das Cabeceiras: Fica prorrogado por 
mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 14/11/2022 e o prazo 
de vigência prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias a 
contar de 13/05/2023, com fundamento nos termos do § 1º do 
art. 11 da in 5-dC, revisada em 11/02/2022 . Assinaturas: david 
Christian busarello pela dC e luiz Carlos Tamanini pela prefeitura 
Municipal de Corupá. Fiscal: Coordenador regional da defesa 
Civil do Estado de santa Catarina da regional de Jaraguá do sul. 
sGpE: dC 1242/2022.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 217/2022 Partes: a defesa Civil do Estado de santa 
Catarina - dC e o Município de balneário piçarras.  Vigência do 
prazo para execução das Obras das Cabeceiras: Fica prorrogado 
por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 05/09/2022 e o 
prazo de vigência prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias 
a contar de 09/03/2023, com fundamento nos termos do § 1º do 
art. 11 da in 5-dC, revisada em 11/02/2022 . Assinaturas: david 
Christian busarello pela dC e Tiago Maciel baltt pela prefeitura 
Municipal de balneário piçarras. Fiscal: Coordenador regional da 
defesa Civil do Estado de santa Catarina da regional de itajaí. 
sGpE: dC 217/2022.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COM-
PROMISSO Nº 218/2022 Partes: a defesa Civil do Estado de santa 
Catarina - dC e o Município de balneário piçarras.  Vigência do 
prazo para execução das Obras das Cabeceiras: Fica prorrogado 
por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 05/09/222 e o 
prazo de vigência prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias 
a contar de 09/03/2023, com fundamento nos termos do § 1º do 
art. 11 da in 5-dC, revisada em 11/02/2022 . Assinaturas: david 
Christian busarello pela dC e Tiago Maciel baltt pela prefeitura 
Municipal de balneário piçarras. Fiscal: Coordenador regional da 
defesa Civil do Estado de santa Catarina da regional de itajaí. 
sGpE: dC 218/2022.

Cod. Mat.: 876805

PORTARIA nº 1096/2022

o SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 
de suas atribuições legais, conforme consta no processo iprEV 
1258/2019, e em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas 

do Estado, exarada nos autos do processo nº apE-1700563332, 
resolve ANULAR a redistribuição da servidora Marilene Madalena 
Figueiredo, matrícula 0116978-5-01, para a pC, efetuada por inter-
médio da portaria nº 144, publicada em 10/02/2006, restabelecendo 
a lotação na sEd.

LUIZ ANTONIO DACOL
secretário de Estado da administração

Cod. Mat.: 876829

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 
suas atribuições, resolve baixar as seguintes portarias:

porTaria nº 1102 / 2022
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº sEa 18388/2022, HElEna dE FrEiTas FErrEira, 
mat. nº 0672085-4-01, para responder pelo cargo de GErEnTE 
dE ConTrolE dE pEssoal, nível FG-2, da dirEToria dE 
GEsTÃo E dEsEnVolViMEnTo dE pEssoas, da sEa, em 
substituição à titular, prisCila Girardi, mat. nº 0958198-7-01, 
durante o usufruto de férias, no período de 07/12/2022 a 21/12/2022.

LUIZ ANTONIO DACOL
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 877201

PORTARIA nº 1083/2022
o SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, resolve HOMOLOGAR, de acordo com a portaria nº 309, publicada em 06.08.2015, o laudo Técnico de Condições 
ambientais do Trabalho – LTCAT nº 846/2022, de 23/11/2022 dos servidores requerentes sr. Agnaldo Vanderlei Arnold e outros, matrícula nº 305.900-6-04 e outras da Universidade do Estado de santa 
Catarina – UdEsC emitido pela dsas/GEsas, cujo teor integral está disponível no sGp-e, nas peças apensadas ao processo UdEsC 26078/2019, sintetizado a seguir:
o presente lTCaT teve por objetivo avaliar os riscos ambientais da exposição dos servidores aos agentes ambientais de natureza física, química e biológica, existentes no ambiente de trabalho e/ou nas 
atividades laborais, bem como verificar se ocorrem em condições especiais, ou não, de trabalho; quanto à potencialidade de causarem danos à saúde e/ou integridade física em conformidade com a por-
taria nº 309/2015/sEa, e os requisitos para a prevenção dos riscos descritos no anexo Único, do decreto 2.709/2009 (Manual de saúde ocupacional do servidor público – Mso). para a caracterização e 
a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais de trabalho, fundamentou-se na legislação previdenciária vigente.

1 1 DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA INSALUBRIDADE E/OU RISCO DE VIDA (PERICULOSIDADE) E DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO

local de Trabalho/lotação:

Centro de Educação do Planalto Norte – CEPLAN
regime Jurídico de trabalho:
 (X) ACT e Estatutário
Endereço: 
Rua Luis Fernando Hastreiter, nº180, Centenário, São Bento do Sul/SC – 89283-081
1.1 1.1 CONCLUSÃO

 a descrição da caracterização e análises dos riscos, e dos enquadramentos legais de insalubridade, risco de Vida/periculosidade e Condições Especiais de Trabalho constam no laudo disponível no 
sGp-e; conforme citado na Tabela Resumo a seguir:

2 TABELA RESUMO DO ENQUADRAMENTO LEGAL
ENQUADRAMENTO INSALUBRIDADE
Agente Ambiental e Classificação/Grau

RISCO DE VIDA 
(periculosidade)

anexos da nr-16

CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO
anexo iV, dec. Federal n° 3048/1999Agente BIOLÓGICO

anexo 14
nr-15

Agente QUÍMICO
anexo 13

nr-15

Agente FÍSICO
anexo 01   nr-15

Função: Professor Universitário
Local de Trabalho: Laboratório de Automação Industrial

CBO: 2345-20 inexiste inexiste inexiste inexiste inexiste

Função: Professor Universitário
Local de Trabalho: Laboratório de Biologia

CBO: 2345-20 Grau MÉDIO inexiste inexiste inexiste inexiste

Função: Professor Universitário
Local de Trabalho: Laboratório de Ensaios Mecânicos

CBO: 2345-20 inexiste inexiste inexiste inexiste inexiste

Função: Professor Universitário
Local de Trabalho: Laboratório de Física
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CBO: 2345-20 inexiste inexiste inexiste inexiste inexiste

Função: Professor Universitário
Local de Trabalho: Laboratório de Informática

CBO: 2345-20 inexiste inexiste inexiste inexiste inexiste

Função: Professor Universitário
Local de Trabalho: Laboratório de Química

CBO: 2345-20 inexiste Grau MÉDIO inexiste inexiste inexiste

Função: Professor Universitário
Local de Trabalho: Laboratório de Metrologia

CBO: 2345-20 inexiste inexiste inexiste inexiste inexiste

Função: Professor Universitário
Local de Trabalho: Laboratório de Produto

CBO: 2345-20 inexiste inexiste inexiste inexiste inexiste

Função: Professor Universitário
Local de Trabalho: Laboratório de Preparação e Processamento de Materiais 

CBO: 2345-20 inexiste inexiste inexiste inexiste inexiste

Função: Professor Universitário
Local de Trabalho: Laboratório de Extensão

CBO: 2345-20 inexiste inexiste inexiste inexiste inexiste

Função: Professor Universitário
Local de Trabalho: Secretaria do Departamento de Tecnologia Industrial

CBO: 2345-20/4110 inexiste inexiste inexiste inexiste inexiste

3 RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DOS RISCOS

Vide Laudo disponível no processo UDESC 26078/2019, SGP-e

Responsável Técnico: Médico do Trabalho Dr. Nicolau Heuko Filho - CRM SC 4127. 

Responsável Administrativo: Mariana Vieira Villarinho – Gerente da GESAS/DSAS/SEA

LUIZ ANTÔNIO DACOL

sECrETÁrio dE EsTado da  adMinisTraÇÃo

PORTARIA nº 1084/2022

o SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, resolve HoMoloGar, de acordo com a portaria nº 309, publicada em 06.08.2015, o laudo Técnico de Condições 

Ambientais do Trabalho – LTCAT nº 735/2022.Retificado emitido pela DSAS/GESAS, cujo teor integral está disponível no SGP-e, nas peças apensadas aos Processos correspondentes e respectivos 

servidores requerentes listados a seguir:

Processos          Servidor Requerente e Setor Matrícula

sEs 174292/2022 Kallinka Mattos Gomes - auxiliar de Enfermagem 294.835-4-01

sEs 174292/2022 Kallinka Mattos Gomes – Técnico de Enfermagem 294.835-4-02

1 DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA INSALUBRIDADE E/OU RISCO DE VIDA (PERICULOSIDADE) E DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO

local de Trabalho: Unidades Descentralizadas de  coordenação de Atenção Básica - UDCAB
Gerência Regional de Saúde de Tubarão

Cargo: Auxiliar de Enfermagem; Técnico de Enfermagem.

Função: Auxiliar de Enfermagem; Técnico de Enfermagem.

Cbo: 3222-30; 3222-05.

regime Jurídico de trabalho:  (X) Estatutário
1.1 CONCLUSÃO

TABELA RESUMO DO ENQUADRAMENTO LEGAL CONFORME A PORTARIA Nº 309/2015  
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INSALUBRIDADE
portaria Federal Mtb nº 3214/1978

Agente Ambiental e Classificação/Grau RISCO DE VIDA 
(periculosidade)

anexos da nr-16

CONDIÇÃO ESPECIAL DE 
TRABALHO

anexo iV, dec. Federal n° 
3048/1999

Agente BIOLÓGICO
anexo 14

nr-15

Agente QUÍMICO
anexo 13

nr-15

Agente FÍSICO
anexo 01   nr-15

Setor/Lotação: Gerência Regional de Saúde de Tubarão

Kallinka Mattos Gomes 
- auxiliar de Enfermagem -  
3222-30

Grau MÉDIO inexiste inexiste inexiste inexiste

Kallinka Mattos Gomes 
-  Técnico de Enfermagem-  
3222-05

Grau MÉDIO inexiste inexiste inexiste inexiste

2 OBSERVAÇÃO’
As Conclusões do item 1.1 desta Minuta LTCAT referem-se a Servidora requerentes ao Processo SES n° 174292/2022 e a outros Servidores que atuem ou venham futuramente atuar na 
Unidade Descentralizada de Coordenação de Atenção Básica- UDCAB, de acordo com a Lotação definida pelas Gerências Regionais, com os mesmo cargo/função, setor, atividades e riscos 
descritos nestes LTCAT’s.

Resp. Técnico: Médico do Trabalho Dr. Nicolau Heuko Filho - CRM SC 4127. 
Resp. Administrativo: Mariana Vieira Villarinho – Gerente da GESAS/DSAS/SEA

LUIZ ANTÔNIO DACOL
sECrETÁrio dE EsTado da  adMinisTraÇÃo

Cod. Mat.: 877043

INSTRUÇÃO NORMATIVA SIE – Nº 013/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBI-
LIDADE (SIE), no uso das atribuições conferidas pelo art. 106, § 
2º, da lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019.
RESOLVE: 
art. 1º. Fica revogada a instrução normativa n.º 009/2022, de 23 
de setembro de 2022, publicada no Diário Oficial n.º 21.864 de 
26 de setembro de 2022, que disciplinou os critérios para reequi-
líbrio econômico-financeiro dos contratos e convênios de obras 
e serviços de engenharia firmados pela Secretaria de Estado da 
infraestrutura e Mobilidade.
art. 2º. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.
Florianópolis, 09 de dezembro de 2022.
Thiago augusto Vieira
secretário de Estado da infraestrutura e Mobilidade
Matr. 0926.638-0

Cod. Mat.: 877204

PORTARIA Nº 1764/GABS/SAP/2022 de 07/12/2022.
O Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioedu-
cativa, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 4º, 
ii, “a”, 1 e 2, do decreto n.º 1860, de 2022 c/c  art. 106, § 2º, i, da 
lei Complementar n.º 741, de 2019, e tendo em vista do que consta 
no relatório conclusivo da sindicância investigativa n.º 065/2022/
CoGEr/sap, de 15/02/2022 (sap n.º 00067372/2020) resolve: 
DESIGNAR os servidores públicos Civis e Estáveis: CAROLINE 
DE ALMEIDA ZANELLA, matrícula: 0357365-6-01, ocupante do 
cargo de agente de segurança socioeducativo, lotada na Corre-
gedoria Geral da secretaria de administração prisional e socioe-
ducativa, e CASSIA ROSA DA SILVA, matrícula: 0974582-3-03, 
ocupante do cargo de agente de segurança socioeducativo, lotada 
na Corregedoria Geral da secretaria de administração prisional e 
socioeducativa, para sob a presidência do primeiro, constituírem 
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PUNITIVA, de acordo com o art. 17, 
II da Lei Complementar n.º 491/2010, a fim de apurar irregularidades 
funcionais atribuídas em desfavor do servidor J.C.L.T., matrícula 
0997434-2-01, ocupante do cargo de agente penitenciário, lotado 
no presídio regional de Criciúma, por ter supostamente deixou 
de cumprir as normas que está sujeito quando na madrugada de 
22/12/2020 não compareceu para realização de quarto de hora e 
ter supostamente assinado indevidamente o controle de frequência, 
junto ao presídio regional de Criciúma. desta forma supostamen-
te infringindo os artigos 135,136, iii, 137, iii, 6 e 8, todos da lei 
6.745/85. a Comissão disciplinar deverá instalar-se no prazo de 
10 (dez) dias, a contar da publicação desta no Diário Oficial do 
Estado, e encerrará seus trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias, de 
acordo com artigo 24 da lei Complementar n.º 491/2010.

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
secretário de Estado da administração prisional e socioeducativa

Cod. Mat.: 876770

PORTARIA nº 1761/GABSA/SAP/2022
o SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela portaria nº 0443/Gabs/sap, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 21.774, de 19/05/2022, e de acordo o 
art. 11, inciso iV, do decreto 1860/2022, com fulcro no processo 
sap 00137827/2022, rEsolVE:
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, o(a) 
servidor(a) RICARDO GENTIL GARCIA, matrícula 0972525301, 
ocupante da Função CoordEnador dE FUndo roTaTiVo E 
liCiTaCao sUl da sr02dpp, para responder, cumulativamente, 
pela função de CoordEnador dE FUndo roTaTiVo E liCiTa-
Cao sUl da sr02dpp, do(a) sUpErinTEndEnCia rEGional 
sUl  dpp, em substituição ao titular, o(a) servidor(a) ALEXANDRE 
PEREIRA MACHADO, matrícula 0350409301, durante o usufruto 
de férias, no período de 19/12/2022 a 02/01/2023.

VLADECIR SOUZA DOS SANTOS
secretário adjunto de Estado da administração prisional e so-
cioeducativa

Cod. Mat.: 876809

PORTARIA nº 1763/GABSA/SAP/2022
o SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela portaria nº 0443/Gabs/sap, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 21.774, de 19/05/2022, e de acordo o 
art. 11, inciso iV, do decreto 1860/2022, com fulcro no processo 
sap 00118687/2022, rEsolVE:
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, o(a) 
servidor(a) DANIEL LEAL GONCALVES, matrícula 0387174601, 
para responder pela função de sUpErVisor dE planTao C 
do pr08, do(a) prEsidio rEGional dE araranGUa, em 
substituição ao titular, o(a) servidor(a) RODRIGO DE QUADROS, 
matrícula 0393291501, durante o usufruto de férias, no período de 
15/12/2022 a 13/01/2023.

VLADECIR SOUZA DOS SANTOS
secretário adjunto de Estado da administração prisional e so-
cioeducativa

Cod. Mat.: 876810

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO TERMO DE COO-
PERAÇÃO 2018TN1312 – CONVENENTES: o Estado de santa 
Catarina, por intermédio da secretaria de Estado da administração 
prisional e socioeducativa – SAP com a interveniência do de-
partamento de polícia penal – DPP, por meio do Fundo rotativo 
na penitenciária regional de Curitibanos e o Município de Pon-
te Alta do Norte. OBJETO: rescisão do Termo de Cooperação 
nº2018Tn1312, visando proporcionar oportunidade de trabalho e 
ressocialização aos reeducandos da penitenciária da região de 
Curitibanos. DATA: 08 de dezembro  de 2022. SIGNATÁRIOS: 

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO pela sap, CLEVERSON 
HENRIQUE DRECHSLER pelo dpp, ARI ALVES WOLINGER, pelo 
Município.  Florianópolis, 09 de dezembro de 2022.

Cod. Mat.: 876826

PORTARIA Nº 1760/GABSA/SAP/2022
o SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela portaria nº 0443/Gabs/sap, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 21.774, de 19/05/2022, e considerando 
o art. 56 da lei Complementar nº 774/2021, com fulcro no processo 
sap 00094845/2022, rEsolVE:
REMOVER A PEDIDO, de acordo com o art. 55, inciso i, da lei 
Complementar n° 774/2021, o(a) servidor(a) KELLYN REGINA 
LAZAROTTO, matrícula 0963640401, ocupante do cargo de po-
liCial pEnal, do(a) pEniTEnCiaria aGriCola dE CHapECo 
para o(a) prEsidio rEGional dE CHapECo.

VLADECIR SOUZA DOS SANTOS
secretário adjunto de Estado da administração prisional e so-
cioeducativa

Cod. Mat.: 876854

PORTARIA Nº 1765/GABS/SAP/2022 de 08/12/2022.
O Secretário de Estado da Administração Prisional e Socio-
educativa, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o 
art. 4º, ii, “a”, 1 e 2, do decreto n.º 1860, de 2022 c/c  art. 106, § 
2º, i, da lei Complementar n.º 741, de 2019, e tendo em vista do 
que consta no relatório conclusivo da sindicância investigativa n.º 
196/2021/CoGEr/sap, de 21/06/2021 (sap n.º 00004322/2021) 
resolve: DESIGNAR os servidores públicos Civis e Estáveis: MURILO 
MAGNO PALADINI, matrícula: 0972503-2-01, ocupante do cargo 
de policial penal, lotado na Corregedoria Geral da secretaria de 
administração prisional e socioeducativa, e MIRIAN VIDAL PAZ, 
matrícula: 0379641-8-01, ocupante do cargo de policial penal, lotada 
na Corregedoria Geral da secretaria de administração prisional e 
socioeducativa, para sob a presidência do primeiro, constituírem 
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PUNITIVA, de acordo com o art. 
17, II da Lei Complementar n.º 491/2010, a fim de apurar irregu-
laridades funcionais atribuídas em desfavor do servidor Z.J.F.J 
matrícula 0972231-9-01, ocupante do cargo de policial penal, lotado 
na Coordenadoria de núcleo de operações Táticas da regional 
do Vale do itajaí, por ter supostamente na data de 10/01/2020, 
deixado de cumprir com suas funções contrariando a instrução 
normativa, ao adentrar armado nas dependências da penitenciária 
industrial de blumenau.
desta forma supostamente infringindo os artigos 135,136, iii, 137, iii, 
8, todos da lei 6.745/85. a Comissão disciplinar deverá instalar-se 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta no diário 
Oficial do Estado, e encerrará seus trabalhos no prazo de 30 (trinta) 
dias, de acordo com artigo 24 da lei Complementar n.º 491/2010.

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
secretário de Estado da administração prisional e socioeducativa

Cod. Mat.: 876931
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTÁVEL (SDE). EXTRATO DO ACORDO DE COOPERA-
ÇÃO TÉCNICA SDE/PM ZORTÉA Nº 146/2022 – PROCESSO 
SDE 18074/2022. ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SANTA 
CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL (SDE) COM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTÉA
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: Este acordo de Cooperação 
Técnica tem por objetivo o estabelecimento de cooperação técni-
co-administrativa mútua, para a integração, operacionalização e 
manutenção das funções e ações do sistema público de Emprego, 
Trabalho e renda – spETr (intermediação de Mão de obra, se-
guro Desemprego Qualificação Social e Profissional, Certificação 
Profissional, Fomento às Atividades Empreendedoras e Informa-
ção e análise sobre o Mercado de Trabalho), por intermédio da 
Coordenação Estadual do sistema nacional de Emprego – sinE/
sC, nos termos do art.32, Vi da lei Complementar nº741, de 12 
de junho de 2019.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o presente 
acordo de Cooperação Técnica terá vigência por 05 (cinco) anos, 
a contar da data da publicação, em extrato, no Diário Oficial do 
Estado, podendo ser prorrogado por até o mesmo período.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO: Este acordo de Coope-
ração Técnica poderá ser alterado, com as devidas justificativas 
administrativas ou legais, mediante acordo aditivo, por acordo dos 
partícipes, desde que não implique em alteração de seu objeto, 
devendo o respeito pedido ser apresentado no prazo mínima de 
30 (trinta) dias antes do seu término.
Assinado em: 29/11/2022 pelo secretário de Estado Jairo Luiz 
Sartoretto, pela sdE e, Rosana Antunes Pires Infeld prefeita 
Municipal de zortéa.

Cod. Mat.: 876847

A PRIMEIRA CÂMARA RECURSAL DO CONSELHO ESTADUAL 
DO MEIO AMBIENTE (CONSEMA), no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 25-a do anexo Único do decreto nº 2.143, de 
11 de abril de 2014, reuniu-se em sessão ordinária de julgamento, 
realizada no dia 07 de dezembro de 2022, por videoconferência, 
na plataforma Google Meet®, com a presença do senhor paulo 
Roland Ern (CPMA), Presidente; e dos membros representantes do 
poder público e da sociedade civil organizada: Guilherme dallacosta 
(FaCisC), ives luiz lopes (FETaEsC), Cínthia Córdova Vieira dos 
santos (EpaGri) e José Francisco Mora (FECaM). presentes os 
representantes legais, dr. arno Gesser Filho e dr. Fabiano san-
tangelo. para julgamento dos processos relacionados no Edital de 
Notificação de Julgamento nº 30/22, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 21.903, de 24/11/2022, abaixo listados, decide:
para consultar a ata da reunião acessar o link:
https://www.sde.sc.gov.br/index.php/biblioteca/consema/camaras-
-recursais/1-camara-recursal-2022

PROC. AIA RECORRENTE RELATOR DECISÃO
pMsC 
11823/
2019

44906-a paUlo CEsar 
dalpissol

GUilHErME 
dallaCosTa

rECUrso nÃo 
proVido

pMsC 
75445/
2019

45899-a JosE Carlos 
loHn

GUilHErME 
dallaCosTa

rECUrso nÃo 
proVido

pMsC 
76708/
2019

51172-a pEdro MirET-
zKi

GUilHErME 
dallaCosTa

rECUrso 
parCialMEnTE 

proVido
pMsC 
76803/
2019

51173-a pEdro MirET-
zKi

GUilHErME 
dallaCosTa

rECUrso 
parCialMEnTE 

proVido
pMsC 
42976/
2019

61-E ValMir Will GUilHErME 
dallaCosTa

rECUrso nÃo 
proVido

pMsC 
43506/
2019

506-E WaGnEr soa-
rEs porTEla

GUilHErME 
dallaCosTa

pEdido dE 
VisTa paUlo 
Ern (CpMa)

pMsC 
0000
9633/
2016

12409-a rosEnilda da 
VEiGa

JosE Fran-
CisCo Mora

prEsCriÇÃo 
inTErCor-

rEnTE

pMsC 
0003
7964/
2017

44294-a

MUnCH parTi-
CipaÇÕEs ad-

MinisTraÇÕEs 
soCiETÁrias 

E adMinisTra-
dora dE bEns 

lTda

JosE Fran-
CisCo Mora

rECUrso nÃo 
proVido

pMsC 
0003
8029/
2017

44296-a

MUnCH parTi-
CipaÇÕEs ad-

MinisTraÇÕEs 
soCiETÁrias 

E adMinisTra-
dora dE bEns 

lTda

JosE Fran-
CisCo Mora

rECUrso nÃo 
proVido

pMsC 
0002
4937/
2018

40270-a alFrEdo Car-
los sCHUCHEK

JosE Fran-
CisCo Mora

rECUrso 
parCialMEnTE 

proVido
pMsC 
0002
4955/
2018

40269-a alFrEdo Car-
los sCHUCHEK

JosE Fran-
CisCo Mora

rECUrso 
parCialMEnTE 

proVido
FaTMa 
44461/
2018

10790-
d

GErMano Cor-
dasso

CÍnTHia Cór-
doVa ViEira 
dos sanTos

rECUrso 
parCialMEnTE 

proVido

pMsC 
38301/
2018

41863-a

TUnGa indUs-
Tria E CoMEr-

Cio dE ConsEr-
Vas E bEbidas 

EirEli

CÍnTHia Cór-
doVa ViEira 
dos sanTos

rECUrso 
parCialMEnTE 

proVido

pMsC 
44325/
2018

21012-a adilson dias 
MarTins

CÍnTHia Cór-
doVa ViEira 
dos sanTos

rECUrso 
parCialMEnTE 

proVido
pMsC 
10998/
2018

44364-a MarCos paUlo 
sTrobEl

CÍnTHia Cór-
doVa ViEira 
dos sanTos

rECUrso 
parCialMEnTE 

proVido
pMsC
3635/
2016

40408-a arMindo no-
Gara

paUlo ro-
land Ern

rECUrso nÃo 
proVido

pMsC
3643/
2016

40409-a arMindo no-
Gara

paUlo ro-
land Ern

rECUrso nÃo 
proVido

*processo automaticamente pautado para a próxima sessão, nos 
termos do §3º do art. 25-E, do riConsEMa.

Cod. Mat.: 877060

A SEGUNDA CÂMARA RECURSAL DO CONSELHO ESTADUAL 
DO MEIO AMBIENTE (CONSEMA), no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 25-a do anexo Único do decreto nº 2.143, de 
11 de abril de 2014, reuniu-se em sessão ordinária de julgamento, 
realizada no dia 08 de dezembro de 2022, por videoconferência, 
na plataforma Google Meet®, com a presença virtual do senhor 
rodrigo Walter (oab/sC) presidente, designado nos termos re-
gimentais; e dos membros representantes do Poder Público e da 
sociedade civil organizada: Kleber isaac silva de souza (ibaMa), 
aury nunes de Moraes (UdEsC), José almery padilha (oCEsC) e 
Maicon dos reis soares (FaEsC). para julgamento dos processos 
relacionados no Edital de Notificação de Julgamento nº 31/22, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 21.906, de 29/11/2022, 
abaixo listados, decide:
https://www.sde.sc.gov.br/index.php/biblioteca/consema/camaras-
-recursais/2-camara-recursal-2022

PRO-
CESSO AIA RECORREN-

TE RELATOR DECISÃO
FaTMa 
35564/
2016

7240-d roTaria do 
brasil lTda.

MaiCon 
dos rEis 
soarEs

prEsCri-
ÇÃo inTEr-
CorrEnTE

pMsC 
42315/
2016

34608-a

niTrosE-
MEn prodU-
Tos aGro-
pECUarios 
lTda - Epp

JosÉ 
alMErY 
padilHa

inCoMpE-
TÊnCia da 
CÂMara

pMsC 
33824/
2017

44350-a

bEWaHrEn 
adMinisTra-

dora dE 
bEns lTda 

- ME

JosÉ 
alMErY 
padilHa

prEsCri-
ÇÃo inTEr-
CorrEnTE

pMsC 
72934/
2019

52176-a EdValdo dE 
brUno

JosÉ 
alMErY 
padilHa

rECUrso 
proVido
(conversão 
de multa em 
advertência)

pMsC 
33685/
2017

44349-a

bEWaHrEn 
adMinisTra-

dora dE 
bEns lTda 

- ME

JosÉ 
alMErY 
padilHa

prEsCri-
ÇÃo inTEr-
CorrEnTE

pMsC 
10098/
2020

14874-a Waldir 
GUMz

JosÉ 
alMErY 
padilHa

rECUrso 
parCial-
MEnTE 

proVido

pMsC 
30422/
2021

48617-a
TElMo 

FranCisCo 
bonsEnHor

JosÉ 
alMErY 
padilHa

rECUrso 
proVido
(conversão 
de multa em 
advertência)

pMsC 
9767/
2019

46915-a
Carlos 
MiGUEl 

CorrEa da 
silVa

MaiCon 
dos rEis 
soarEs

rECUrso 
proVido

pMsC 
17675/
2018

47496-a alzira silVa 
JaCinTo

MaiCon 
dos rEis 
soarEs

rECUrso 
proVido

pMsC 
929/
2017

44252-a rosilda lUi-
za pErEs

MaiCon 
dos rEis 
soarEs

prEsCri-
ÇÃo inTEr-
CorrEnTE

pMsC 
7470/
2019

43382-a dirCEU sCH-
naidEr

MaiCon 
dos rEis 
soarEs

prEsCri-
ÇÃo inTEr-
CorrEnTE

pMsC 
19072/
2019

44001-a sEbasTiao 
FaGUndEs

MaiCon 
dos rEis 
soarEs

sUspEnso*

pMsC 
26637/
2017

13130-a ClEodiMir 
GroodEr

MaiCon 
dos rEis 
soarEs

prEsCri-
ÇÃo inTEr-
CorrEnTE

pMsC 
22178/
2016

34400-a
lUiz HEn-
riQUEs 

rodriGUEs

MaiCon 
dos rEis 
soarEs

prEsCri-
ÇÃo inTEr-
CorrEnTE

pMsC 
24178/
2016

43301-a ClaUdio 
GiaCoMElli

MaiCon 
dos rEis 
soarEs

prEsCri-
ÇÃo inTEr-
CorrEnTE

pMsC 
36165/
2016

40243-a
Carlos 

GUsTaVo 
UHlMann

MaiCon 
dos rEis 
soarEs

prEsCri-
ÇÃo inTEr-
CorrEnTE

*processo automaticamente pautado para a próxima sessão, nos 
termos do §3º do art. 25-E, do riConsEMa.

Cod. Mat.: 877065

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 520 de 30/11/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado: VIVALTI VINÍCOLA LTDA., CnpJ nº 
23.113.493/0001-71. Município: São Joaquim SC. Captação: Rio 
Pelotas – RH 04. Coordenadas Geográficas: UTM(X) 599218 m E, 
UTM(Y) 6877273 m N. Vazão outorgada: 5,00m³/hora. regime de 
operação: 12 horas/dia, 30 dias/mês, 12 meses/ano; Validade: 
10 (DEZ) ANOS. Finalidade: Captação subterrânea de água em 
poço tubular profundo para uso industrial e consumo humano. 
obrigações do outorgado: respeitar a legislação ambiental e de 
Recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças de 
qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou 
municipal. secretário Executivo do Meio ambiente – LEONARDO 
SCHORCHT BRACONY PORTO FERREIRA.

Cod. Mat.: 876945

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 521 de 02/12/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado: BELLA JANELA INDÚSTRIA DE 
CORTINAS LTDA., CnpJ nº 72.344.591/0007-10. Município: Blume-
nau/SC. Captação: Rio Itajaí – RH 07. Coordenadas Geográficas: 
UTM(X) -26.9397 mE, UTM(Y) -49.0727 mN. Vazão outorgada: 
32,4m³/hora. regime de operação: 04 horas/dia, 05 dias/mês, 
12 meses/ano; Validade: 10 (DEZ) ANOS. Finalidade: Captação 
subterrânea de água em poço tubular profundo para uso industrial/
consumo humano. obrigações do outorgado: respeitar a legislação 
ambiental e de Recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás 
ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, 
estadual ou municipal. secretário Executivo do Meio ambiente – 
LEONARDO SCHORCHT BRACONY PORTO FERREIRA.

Cod. Mat.: 876946

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 523 de 07/12/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado: BIOENERGY INDUSTRIA E COMERCIO 
DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA, CnpJ nº 04.751.141/0001-05. 
Município: Mafra/SC. Captação: Rio da Lança – RH 05. Coordena-
das Geográficas: UTM(X) 621190.87, UTM(Y) 7109798.30. Vazão 
outorgada: 252m³/hora. regime de operação: 24 horas/dia, 30 
dias/mês, 12 meses/ano; Validade: 10 (DEZ) ANOS. Finalidade: 
Captação subterrânea de água em poço tubular profundo para 
uso industrial. obrigações do outorgado: respeitar a legislação 
ambiental e de Recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás 
ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, 
estadual ou municipal. secretário Executivo do Meio ambiente – 
LEONARDO SCHORCHT BRACONY PORTO FERREIRA.

Cod. Mat.: 876948

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 522 de 07/12/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado: DAGVIN WACHHOLZ, CpF nº 
820.597.xxx-xx. Município: Pomerode S/C. Captação: Rio Itajaí – 
RH 07. Coordenadas Geográficas: 22J 685118.28 E 7045233.63 S. 
Vazão outorgada: 2,3 l/s. regime de operação: 24 horas/dia, 30 
dias/mês, 12 meses/ano; Validade: 5 (CINCO) ANOS. Finalidade: 
Captação superficial de água para finalidade de uso aquicultura. 
obrigações do outorgado: respeitar a legislação ambiental e de 
Recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças de 
qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou 
municipal. secretário Executivo do Meio ambiente – LEONARDO 
SCHORCHT BRACONY PORTO FERREIRA.

Cod. Mat.: 877111
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PORTARIA Nº 3044 de 08/12/2022.
Divulga os Municípios e os valores de transferências dos recursos financeiros provenientes da per capita/aluno-FUndEb e do salário Educação provenientes de Termo de otimização entre redes, previstos 
no decreto nº 1.639 de 23 de dezembro de 2021.
Considerando o decretonº 1.639 de 23 de dezembro de 2021, que institui o programa de otimização das redes públicas Municipais e Estadual de Ensino, com o objetivo de otimizar as estruturas físicas, 
pedagógicas, tecnológicas, administrativas e os recursos financeiros, elevando a qualidade da educação catarinense, em seu artigo 6º, os municípios que passarem a assumir os estudantes do ensino 
fundamental, terão direito ao repasse do FUndEb e do salário Educação, proporcional ao número de alunos reordenados até a contabilização no novo Censo Escolar na rede municipal de ensino, 
sendo assim, as secretaria de Estado da Educação juntamente com a secretaria de Estado da Fazenda, 
RESOLVEM:

Art. 1º divulgar no anexo Único desta portaria extrato do Termos de otimização dos Municípios, unidades escolares transferidas, a quantidade de estudantes e os valoresprovenientes da per capita/alu-
no-FUndEb e do salário Educação, correspondentes a transferência dos estudantes da rede estadual para a rede municipal de ensino no ano de 2022.
§ 1º os valores são calculados a partir do comparativo das listagens de alunos aprovados e reprovados no ano de 2021, emitidos através de relatório do sistema de Gestão Escolar do Estado de santa 
Catarina – sisGEsC e de relatório do sistema de Gestão do MUniCÍpio dos alunos atendidos em 2022.
§ 2º Os recursos financeiros constituirão dotações específicas do orçamento do MUNICÍPIO, como despesas com o Ensino Fundamental, seguindo a legislação específica para a aplicação dos recursos 
do FUndEb e salário Educação vigentes conforme previsto no decreto nº 1.639/2021, que estabelece no art. 2º, inciso iV- otimizaçãodainfraestruturafísica,administrativaepedagógica das   redes públicas   
Municipais e Estadual de Ensino e nos incisos ii e Vi doart.10da lei 9.394/1996.

Art. 2º os recursos provenientes da per capita/aluno/ano-FUndEb e do salário Educação, serão transferidos ao MUniCÍpio pela sEd/sEF em parcela única, após a publicação desta portaria, serão 
transferidasàs contasdo Banco do Brasil específicas para recebimento dos recursos do FUNDEB e do Salário Educação do Município.

Art.3º o MUniCÍpio deverá utilizar os recursos provenientes da transferência da per capita/aluno-FUndEb e do salário Educação, até 12 (doze) meses após o repasse dos recursos.

Art. 4º a prestação de contas deverá estar disponível para análise dos órgãos reguladores, até 30 dias após a utilização total dos recursos recebidos comprovando as despesas com o Ensino Funda-
mental conforme as legislações vigentes da aplicação dos recursos do FUndEb e salário Educação.

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Processo SGP-e MUNICÍPIO UE Termo de 
otimização nº Código do SIGEF Número de alunos 

transferid os FUNDEB (R$) Salário 
Educação (R$) Total (R$)

sEd 82344/2022 Joinville EEb lea Maria aguiar lepper 007 2022Tn002228 162 988.188,68 95.082,66 1.083.271,34
sEd 82350/2022 são Francisco do sul EEb Carlos da Costa pereira 005 2022Tn002229 233 1.490.499,50 136.754,69 1.627.254,10
sEd 130845/2021 Criciúma EEb rubens de arruda ramos 006 2022Tn002230 26 167.827,92 15.260,18 183.088,10
sEd 89377/2022 agrolândia EEb são João 003 2022Tn002226 275 1.613.727,50 161.405,75 1.775.133,25
sEd 70099/2022 são Miguel do oeste são sebastião 004 2022Tn2231 40 234.724,00 23.477,20 258.201,20
sEd 85534/2022 Herval do oeste EEb prof. odilon Fernandes 002 2022Tn002227 18 116.188,56 10.564,74 126.753,30

sEd 83146/2022 Chapecó
EEb luisasantin
EEb neiva MariaCostella
 EEF alécio alexandre Cella

001 2022Tn002225 408 2.435.262,20 239.467,44 2.674.729,64

Total 7.728.430,93

ViTor FUnGaro balTHazar
secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 877223

PORTARIA N° 3043 de 08/12/2022
CONCEDER AFASTAMENTO, de acordo com o art. 29, V, lei 
nº 6844/86, conforme processo sEd 215725/2022, para atuar no 
órgão Central da sEd e nas Coordenadorias regionais de Edu-
cação, a partir de 1º de janeiro de 2023 até 30 de junho de 2023, 
os servidores abaixo relacionados.

Nome Matrícula Órgão Central/
CREs

Carlos Fabiano rosa 678012-1-03 sEd
Cleuder rodrigo streit 360618-0-03 Concordia
Cristiano rodolfo Tironi 343138-0-02 Jaraguá do sul
debora Cristina rebeschini 307081-6-03 Xanxerê
diego rafael Taucher 668045-3-02 são bento do 

sul
Edson douglas pereira Casa-
grande

684588-6-04 Campos novos

Elizangela Goncalves de 
araujo

366780-4-02 sEd

Eloisa Fileti de sousa Vieira 388784-7-04 braço do norte
Euler rodrigues da Costa 985886-5-02 sEd
Fabiana oliveira de Miranda 682292-4-01 sEd
Felipe Garcia da silva 334349-9-02 sEd
Flavio Wiemes 657777-6-03 sEd
Frederico Koenig bresciani 337178-6-03 laguna
Gisele rosa azeredo 312310-3-02 sEd
ivo orli ribeiro schaefer 282014-5-03 Curitibanos
Janaina Frederico dittrich 306716-5-03 Mafra
liane soehn 373946-5-01 blumenau
lucas raquiel appelt 657293-6-04 dionisio Cer-

queira
luciana Costa Martinelli 274917-3-03 araranguá
luiz Fernando aniceto dos 
santos

368812-7-04 sEd

Marcia oliveira de Medeiros 295276-9-04 laguna
Mario Henrique rodrigues 381568-4-02 lages
Marta irene schumann 679158-1-01 são bento do 

sul
Mauro Edvam prado 366181-4-02 dionisio Cer-

queira
Miriane damaso Vachtel 671261-4-03 Canoinhas
oendel roberto Wagner 670298-8-04 sEd
olavo larangeira Telles da 
silva

344257-8-02 brusque

rita de Cassia de Medeiros 
salib

361604-5-03 araranguá

roni pereira 666818-6-03 Videira
silvia Cassiana Miguel 679096-8-01 lages
Thiago brolezzi 368647-7-02 Campos novos

Tiago Junior Gobetti 674405-2-01 dionisio Cer-
queira

Vitor Fungaro balthazar
secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 877126

P O R T A R I A   N.º 1852 de 08/12/2022
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, 
ao assessor Especial,  resolve: DESIGNAR, o Engenheiro, JOSE 
EUCLIDES ALMEIDA ALBUQUERQUE, matricula n.º 0172.841-5, 
para fiscalizar a execução de serviços de apoio    a fiscalização de 
obras de manutenção descontinuada de revestimentos de rodovias 
Estaduais localizadas na Jurisdição da Coordenadoria regional 
Meio oeste – lote 01, nas condições previstas no pregão Eletrônico 
Edital nº 243/2022, de conformidade com o que consta no proces-
so protocolado na siE sob o nº siE 30961/2022, de 18/08/2022 
e seus anexos (i a Xi), partes integrantes e inseparáveis deste 
contrato CT-336/2022.
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 876904

P O R T A R I A   N.º 1853 de 08/12/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI-
DADE, no uso de suas atribuições legais, prevista no art. 106, §2º, 
da lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdelegadas, ao 
assessor Especial, resolve: DESIGNAR, o Engenheiro, GIULIANO 
DE AZEVEDO OLIVEIRA, matrícula n.º 0617.529-5, para fiscalizar, 
execução de serviços de apoio à fiscalização de obras de manutenção 
descontinuada de revestimentos de rodovias Estaduais localizadas 
na Jurisdição da Coordenadoria regional oeste – lote 03, nas 
condições previstas no pregão Eletrônico EdiTal nº 243/2022, de 
conformidade com o que consta no processo protocolado na siE 
sob o nº siE 30961/2022, de 18/08/2022 e seus anexos (i a Xi), 
partes integrantes e inseparáveis deste contrato CT- 338/2022 .

Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 876905

P O R T A R I A  N.º 1854 de 08/12/2022
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 
ao assessor Especial, resolve: FAZER CESSAR, os efeitos da por-
taria n.º 1720/2022, de 09/11/2022, que designou, os Engenheiros, 
AUGUSTO CESAR SONEGO, matrícula n.º 0248.000-0, LARISSA 
VITTORAZZI NOGUEIRA PEREIRA, matrícula n.º 0609.724-3 e 
LUAN JACOMO OLIVEIRA DE SOUSA, matrícula n.º 0605.629-6, 
para constituírem, a partir desta data, a Comissão de recebimento 
da prestação de serviços de pavimentação asfáltica da rodovia 
SC-390; Trecho: Pedras Grandes - Tubarão (BR-101) (entre o Km 
18+390 ao Km 19+700). objeto do Contrato CT-153/2021.
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 876950

P O R T A R I A  N.º 1855 de 08/12/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI-
DADE,  no uso de suas atribuições legais, prevista no art 106, §2º, 
da lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdelegadas, ao 
assesor Especial,  resolve: DESIGNAR, os Engenheiros, AUGUSTO 
CESAR SONEGO, matrícula n.º 0248.000-0, JAIMIR FRECCIA, 
matrícula n.º 047.999-0 e o agente em atividades de Engenharia,  
VALDIR DOS SANTOS, matrícula n.º 0247.974-5, para constituírem, 
a partir desta data, a Comissão de recebimento da prestação de 
serviços de pavimentação asfáltica da Rodovia SC-390; Trecho: 
pedras Grandes - Tubarão (br-101) (entre o Km 18+390 ao Km 
19+700). objeto do Contrato CT-153/2021.
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 876951
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secretaria de Estado da infraestrutura e Mobilidade – siE
ordEM dE sErViÇo / siE nº 113/2022. dEsTinaTÁrio: EM-
prEsa sanTo anJo da GUarda lTda. assUnTo: proCEs-
so 37106/2022. sUporTE lEGal: parÁGraFo 3º do arT.11 
do dECrETo 12.601 dE 06/11/80. dElibEraÇÃo autorização 
para que esta transportadora proceda com a criação de horários 
na linha 32-1   Criciúma/Florianópolis, com partidas de Criciúma 
às 16:55 horas, de segunda-feira à sábado, anual; e com partidas 
de Florianópolis às 13:30 horas de domingo à sexta-feira, anual. 
danilo panETTa dE Faria. GErEnTE dE opEraÇÃo dE 
TransporTE dE passaGEiros inTErMUniCipal

Cod. Mat.: 876795

secretaria de Estado da infraestrutura e Mobilidade – siE
ordEM dE sErViÇo / siE nº 115/2022. dEsTinaTÁrio: EM-
prEsa sanTo anJo da GUarda lTda. assUnTo: proCEsso 
42915/2022. sUporTE lEGal: parÁGraFo 3º do arT.11 do 
dECrETo 12.601 dE 06/11/80. dElibEraÇÃo autorização para 
que esta transportadora proceda com as exclusões das localida-
des dos pontos de seções Vila nova 3, nova brasília, penha 2 e 
Enseada de Brito; assim como a alteração da localidade de Ac 
palhoça para palhoça, na linha n° 608-0 laguna/Florianópolis. 
danilo panETTa dE Faria. GErEnTE dE opEraÇÃo dE 
TransporTE dE passaGEiros inTErMUniCipal

Cod. Mat.: 876923

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI-
DADE – SIE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - ESPÉCIE: 2º 
Termo aditivo de prazo ao Convênio Transferência no 2020TR0833 
(Processo: SCC 17384/2022). PARTÍCIPES: o Estado de san-
ta Catarina, através da secretaria de Estado da infraestrutura e 
Mobilidade – siE, e o Município de CHAPECÓ. CLÁUSULA PRI-
MEIRA – DO OBJETO: o presente Termo aditivo tem por objeto 
a alteração da “Cláusula TRIGÉSIMA TERCEIRA– da vigência”, 
do Convênio, para prorrogar sua vigência até o dia 30.06.2023. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas 
as demais Cláusulas e condições não especificadamente alteradas 
neste Termo aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE: 
o presente Termo aditivo terá vigência e produzirá seus efeitos 
legais a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 
DATA: Florianópolis, 07 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIOS: 
Thiago augusto Vieira, pela siE, e João rodrigues, pelo Município.

Cod. Mat.: 876928

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI-
DADE – SIE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - ESPÉCIE: 1º 
Termo aditivo de prazo ao Convênio Transferência no 2021TR2300 
(Processo: SCC 16503/2022). PARTÍCIPES: o Estado de santa 
Catarina, através da secretaria de Estado da infraestrutura e Mo-
bilidade – siE, e o Consórcio de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
MULTIFINALITÁRIO DO MUNICIPIO DA AMUREL-CIM-AMUREL.  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: o presente Termo aditivo 
tem por objeto a alteração da Cláusula TRIGÉSIMA PRIMEIRA– 
Da Vigência, do Convênio, para prorrogar sua vigência até o dia 
30.06.2023. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
ratificadas as demais Cláusulas e condições não especificadamen-
te alteradas neste Termo aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
VALIDADE: o presente Termo aditivo terá vigência e produzirá 
seus efeitos legais a partir da data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado. DATA: Florianópolis, 07 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIOS: Thiago augusto Vieira, pela siE, e ibaneis lem-
beck, pelo Consórcio.

Cod. Mat.: 876934

secretaria de Estado da infraestrutura e Mobilidade – siE
ordEM dE sErViÇo / siE nº 114/2022. dEsTinaTÁrio: EM-
prEsa sanTo anJo da GUarda lTda. assUnTo: proCEsso 
42915/2022. sUporTE lEGal: parÁGraFo 3º do arT.11 do 
dECrETo 12.601 dE 06/11/80. dElibEraÇÃo autorização para 
que esta transportadora proceda com as exclusões das localidades 
dos pontos de seções Cabeçudas, Vila Nova 3 e Enseada de Brito; 
assim como a alteração da localidade de ac palhoça para palho-
ça, na linha n° 32-3 Criciúma/ Florianópolis. danilo panETTa 
dE Faria. GErEnTE dE opEraÇÃo dE TransporTE dE 
passaGEiros inTErMUniCipal

Cod. Mat.: 876947

secretaria de Estado da infraestrutura e Mobilidade – siE
ordEM dE sErViÇo / siE nº 117/2022. dEsTinaTÁrio: Trans-
porTE E TUrisMo sanTo anTÔnio lTda. assUnTo: proCEsso 
46023/2022. sUporTE lEGal: parÁGraFo 3º do arT.11 do 
dECrETo 12.601 dE 06/11/80. dElibEraÇÃo autorização para 
que esta transportadora proceda com a alteração de horários na 
linha 304-1 barra do saí/Joinville. Com partidas de barra do saí às 
15:00 para às 14:45 horas em dias úteis, anual. danilo panETTa 
dE Faria. GErEnTE dE opEraÇÃo dE TransporTE dE 
passaGEiros inTErMUniCipal

Cod. Mat.: 876978

secretaria de Estado da infraestrutura e Mobilidade – siE
ordEM dE sErViÇo / siE nº 118/2022. dEsTinaTÁrio: Trans-
porTE E TUrisMo sanTo anTÔnio lTda. assUnTo: proCEs-
so 46023/2022. sUporTE lEGal: parÁGraFo 3º do arT.11 
do dECrETo 12.601 dE 06/11/80. dElibEraÇÃo autorização 
para que esta transportadora proceda com a alteração de horários 
na linha 304-0 barra do saí/Joinville. Com partidas de barra do 
saí às 05:15 e 19:00 horas para às 05:00 e 18:55 horas em dias 
úteis e das 05:15 para às 05:00 horas aos sábados, anual; e com 
partidas de Joinville às 12:15 e 18:00 horas para às 12:00 e 17:45 
horas em dias úteis, anual. danilo panETTa dE Faria. GE-
rEnTE dE opEraÇÃo dE TransporTE dE passaGEiros 
inTErMUniCipal

Cod. Mat.: 877024

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBI-
LIDADE – SIE EXTraTo dE 1º TErMo adiTiVo ao TErMo 
dE CoMproMisso proVisório. objeto: 1º TErMo adiTiVo 
ao TErMo dE CoMproMisso proVisório para prestação 
e exploração provisória e precária dos serviços de Transpor-
te intermunicipal de passageiros do Estado de santa Catarina. 
Fundamentação legal: o Termo de Compromisso provisório de-
corre do Acordo Judicial firmado nos autos da Ação Civil Pública 
nº 0900777-18.2018.8.24.0023 e tem como fundamento os arts. 
22 e 26 do decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (com 
redação dada pela lei nº 13.655, de 2018) e o art. 10 do decreto 
Federal nº 9.830, de 2019, bem como, no que for cabível, os arts. 
6º; 25, § 1º; 170,  IV e V; e 175 da Constituição Federal, os arts. 
8º, Viii e 137 da Constituição do Estado de santa Catarina, o art. 
40 c/c 99 e 100 da lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 
2019, a lei nº 5.684, de 9 de maio de 1980, a lei nº 16.673, de 
11 de agosto de 2015, e modificações posteriores, o Decreto nº 
12.601, de 06 de novembro de 1980, e demais normas aplicadas à 
espécie. operadoras: Transporte Turismo Tiquin Eireli, data assina-
tura: 06/12/2022, número do processo sGpE: siE 00035192/2021, 
Coletivos zarpelon ltda, data assinatura 06/12/2022 número do 
processo sGpE: siE 00035263/2021, auto Viação Catarinense 
ltda, data assinatura: 06/12/2022, número do processo sGpE: 
siE 00035597/2021, desbravatur Transportes e Turismo ltda, 
data assinatura: 06/12/2022, número do processo sGpE: siE 
00035276/2021, Transportes Coletivos zonta ltda, data assina-
tura: 08/12/2022, número do processo sGpE: siE 00035697/2021.

Cod. Mat.: 877105

PORTARIA nº. 1324 – 06/12/2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atri-
buições legais, conforme delegação de competência estabelecida 
nos termos do decreto nº.1860/2022 e conforme processo sEs 
230775/2022, resolve REMOVER a servidora DANIELLA DE SOUSA 
MARIA, matrícula nº. 0373580-0-01, ocupante do cargo de Técnico 
em atividades administrativas, originária da Gerência de regulação 
ambulatorial - GEraM, nível GEpro-sEs-12/J, para atuar na 
superintendência de serviços Especializados e regulação – sUr.

ALDO BAPTISTA NETO
secretário de Estado da saúde

Cod. Mat.: 876771

PORTARIA Nº 1332 de 08 de dezembro de 2022.

o SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais, em conformidade com a lei Federal nº 8.080 de 19 de 
setembro de 1990, e o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011;

ConsidErando a lei no 6.259, de 30 e outubro de 1975, que dispõe 
sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre 
o programa nacional de imunizações, estabelece normas relativas 
à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências;

ConsidErando o decreto Federal n° 78.231 de 12 de agosto 
de 1976, que regulamenta a lei no 6.259, de 30 e outubro de 
1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância 
Epidemiológica, sobre o programa nacional de imunizações, es-
tabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, 
e dá outras providências;

ConsidErando a lei Federal nº. 8080, de 19 de setembro de 
1990, que que dispõe sobre as condições para a promoção, pro-
teção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências; 

ConsidErando a lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de proteção e defesa do Consumidor), que estabe-
lece que um dos direitos básicos do consumidor é a proteção da 
vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas 
no fornecimento de produtos e serviços; 

ConsidErando o decreto Estadual nº. 4.793, de 31 de agosto 
de 1994, que autoriza a organização dos serviços de Vigilância 
Sanitária e Vigilância Epidemiológica; 

ConsidErando a portaria Federal n° 802, de 08 de outubro de 
1998, que institui o sistema de Controle e Fiscalização em toda a 
cadeia dos produtos farmacêuticos; 

ConsidErando a resolução/CFF nº 499, de 17 de dezembro 
de 2008, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos, 
em farmácias e drogarias, e dá outras providências; 

ConsidErando a portaria Federal n° 1.660, de 22 de julho de 
2009, que institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vi-
gilância Sanitária; 

ConsidErando a rdC nº 44, de 17 de agosto de 2009, que 
dispõe sobre as boas práticas Farmacêuticas para o controle sa-
nitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias 
e drogarias e dá outras providências; 

ConsidErando o decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, 
que regulamenta a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do sistema Único de saúde - sUs, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências;

ConsidErando a rdC nº 63 de 25 de novembro de 2011, que 
dispõe sobre os requisitos de boas práticas para os serviços de 
Saúde ou outra que venha substituí-la;

ConsidErando a lei Federal nº 13.021, de 8 de agosto de 
2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades 
farmacêuticas;

ConsidErando a lei Estadual nº 16.473, de 23 de setembro 
de 2014, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos 
pelas farmácias e drogarias e adota outras providências;

ConsidErando o anexo iii da portaria de Consolidação n° 4, de 
28 de setembro de 2017, que regulamenta as responsabilidades 
e define diretrizes para execução e financiamento das ações de 
vigilância em saúde pela União, estados, distrito Federal e mu-
nicípios, relativos ao sistema nacional de Vigilância em saúde e 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

ConsidErando a resolução da diretoria Colegiada (rdC) nº 
197, de 26 de dezembro de 2017; que dispõe sobre os requisitos 
mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana;

CONSIDERANDO o Guia para a Qualificação de Transporte de 
produtos biológicos da agência nacional de Vigilância sanitária 
(Anvisa) 12 de abril de 2017;

ConsidErando a rdC nº 222, de 28 de março de 2018, que 
regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de 
serviços de saúde e dá outras providências;

ConsidErando o decreto Estadual nº 1.511, de 28 de fevereiro 
de 2018, que regulamenta a lei nº 16.473, de 2014, que dispõe 
sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e 
drogarias e adota outras providências;

ConsidErando a resolução/CFF nº 654, de 22 de fevereiro de 
2018, que dispõe sobre os requisitos necessários à prestação do 
serviço de vacinação pelo farmacêutico e dá outras providências;

ConsidErando a Farmacopeia brasileira, 6ª edição Volume i, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019;

ConsidErando a lei Estadual nº 17.916, de 28 de janeiro de 2020, 
que altera a lei nº 16.473, de 2014 que “dispõe sobre a prestação 
de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota 
outras providências”, para o fim de permitir a comercialização de 
produtos de conveniência, nos referidos estabelecimentos, garantir 
a qualificação das farmácias como estabelecimentos de saúde, bem 
como instituir as penalidades em caso de seu descumprimento;
 
RESOLVE: 

Art 1º Estabelecer os critérios mínimos para o cumprimento das 
normas técnicas para o credenciamento, licenciamento e funcio-
namento de estabelecimentos de saúde públicos e privados que 
realizam atividades de vacinação humana no Estado de santa 
Catarina.

PÁGINA 54 DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.914 09.12.2022 (SEXTA-FEIRA)

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

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



CAPÍTULO I
Dos conceitos e definições

Art 2º para efeitos desta portaria, consideram-se as seguintes 
definições:

I. Alvará Sanitário: documento fornecido pela autoridade de saúde, 
que autoriza a ocupação e uso de imóvel recém construído ou 
reformado e/ou o funcionamento de estabelecimentos comerciais, 
industriais, agropecuários, de saúde, de educação pré-escolar e 
outros, com avaliação das condições físico-sanitárias do mesmo;

II. Ambiente Climatizado para Sala de Vacina: temperatura ade-
quada para conservação e manutenção da qualidade das vacinas, 
mantendo-se entre 20ºC a 25ºC;

III. Bobina de gelo reciclável: recipiente constituído de material 
plástico (geralmente polietileno), contendo gel à base de celulose 
vegetal em concentração não tóxica e água (bobina reutilizável 
de gel) ou apenas água (bobina reutilizável de água), ambos com 
validade especificada pelo fabricante;

IV. Campanha de Vacinação Pública: constitui estratégia de vaci-
nação de um determinado número de pessoas em curto espaço de 
tempo, com o objetivo do controle de uma doença de forma intensiva 
ou a ampliação das coberturas vacinais para complementação 
do trabalho da rotina, promovida por órgãos públicos de saúde;

V. Caixa Térmica: equipamento produzido com material isotérmico 
do tipo poliuretano, preferencialmente com tampa acoplada;

VI. Calibração: conjunto de operações que estabelecem, sob con-
dições especificadas, a relação entre os valores indicados por um 
instrumento de medição, sistema ou valores apresentados por um 
material de medida, comparados àqueles obtidos com um padrão 
de referência correspondente;

VII. Câmara refrigerada: equipamentos para armazenamento dos 
imunobiológicos, com temperatura de +2°C a +8°C; 

VIII. Credenciamento: inclusão no sistema de informações do 
programa nacional de imunizações (sipni) de estabelecimento 
de saúde para o exercício da vacinação;

IX. Descredenciamento: exclusão da habilitação do estabelecimento 
de saúde para o exercício da vacinação no SIPNI;

X. Domicílio: sede jurídica da pessoa, onde ela se presume pre-
sente para efeitos de direito. É o lugar pré-fixado pela lei onde a 
pessoa presumivelmente se encontra;

XI. Erro de Vacinação: qualquer evento evitável que pode levar 
ao uso inapropriado de vacinas ou causar dano a um paciente. 
Pode estar relacionado à prática profissional e procedimentos, 
com possibilidade de acontecer se as normas e técnicas não forem 
cumpridas;

XII. Estabelecimento Privado de Vacinação: unidade assisten-
cial de saúde, que realiza vacinação para prevenção de doenças 
imunopreviníveis e que não integra a rede de serviços estatais ou 
do Sistema Único de Saúde;

XIII. Estabelecimento Público de Vacinação: unidade assisten-
cial de saúde, que realiza vacinação para prevenção de doenças 
imunopreviníveis e que integra a rede de serviços estatais ou do 
Sistema Único de Saúde;

XIV. E-sus APS: sistema de informação para os registros das doses 
de vacinas aplicadas nas Unidades de Atenção Primária à Saúde;

XV. E-sus Notifica: sistema disponibilizado pelo Ministério da saúde 
para profissionais de saúde notificarem erros de vacinação e Even-
tos supostamente atribuíveis à Vacinação ou imunização (EsaVi)

XVI. Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imuniza-
ção (ESAVI): qualquer ocorrência após à aplicação da vacina e que, 
não necessariamente, possui uma relação causal com o produto; 

XVII. Habilitação de sala de vacina: é o ato de cadastrar a sala 
de vacinas no SIPNI;

XVIII. Imunobiológicos: produtos de origem biológica (vacinas, 
soros e imunoglobulinas) usados na prevenção e no tratamento 
de doenças;

XIX. Licença para Vacinação Extramuro Esporádica: parecer 
emitido pelo órgão competente de vigilância sanitária da área de 
jurisdição da sede do estabelecimento privado de vacinação soli-
citante, que orienta a oferta do serviço de vacinação extramuros 
esporádica, e que deve estar expressa no Alvará Sanitário;

XX. Ordem de vacinação: documento individual de cada paciente, 
destinado ao acompanhamento de todas as etapas do processo 
de vacinação domiciliar, bem como documento destinado a conter 
todos os registros referentes a esta atividade pelos estabelecimentos 
privados de vacinação; 

XXI. Procedimento Operacional Padrão (POP): procedimento 
escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais 
para operações específicas e rotineiras, elaborado e implementado 
pelo estabelecimento, para a realização dos diversos processos 
de trabalho desenvolvidos nas ações de vacinação;

XXII. Profissional Legalmente Habilitado: profissional com forma-
ção superior ou técnica com suas competências atribuídas por lei;

XXIII. Público Alvo para Vacinação: grupo de pessoas que deverão 
ter características em comum (idade, sexo, profissão, interesses, 
mesmo local de trabalho e/ou estudo, etc.), ao qual se realizará 
os serviços de vacinação;

XXIV. Responsável Legal ou Representante Legal: pessoa fí-
sica investida de poderes legais para praticar atos em nome da 
pessoa jurídica;

XXV. Responsável Técnico (RT): profissional legalmente habilitado, 
formalmente designado pelo responsável legal para manter as 
rotinas e os procedimentos de um serviço; 

XXVI. Sala de Vacina: ambiente envolto por paredes em todo seu 
perímetro e pelo menos uma porta, destinada à administração das 
vacinas, contendo minimamente pia, câmara fria para armazena-
mento dos imunobiológicos, ar-condicionado para manutenção da 
temperatura, mesa, cadeiras ou maca;

XXVII. Sala de Vacina em Estabelecimento Privado: sala de 
vacina equipada de acordo com as disposições desta portaria, 
para aplicação de vacinas e com profissional de saúde legalmente 
habilitado pelo conselho de classe para a prática do preparo e 
administração de vacinas; 

XXVIII. Sala de Vacina Habilitada: sala de vacina credenciada 
pela Vigilância Epidemiológica e licenciada pela Vigilância sanitária 
a realizar o serviço de aplicação de vacina;

XXIX. Sistema de Informações do Programa Nacional de Imuni-
zações (SIPNI): sistema de informação sob a gestão do Ministério 
da saúde, utilizado para habilitar e desabilitar salas de vacinação, 
monitoramento das doses aplicadas, movimentação de imunobio-
lógicos e cobertura vacinal;

XXX. Sistema de Informações do Programa Nacional de Imuni-
zações web (SIPNI-web): sistema de informação sob a gestão do 
Ministério da saúde, utilizado para registro de doses aplicadas nas 
unidades de saúde que nÃo são integrantes da atenção primária à 
saúde, como: Maternidades, CriE, clínicas especializadas, clínicas 
privadas, entre outras;

XXXI. Termo de Autorização Sanitária para Vacinação Extra-
muros Esporádica: documento emitido pela vigilância sanitária 
competente pelo local onde ocorrerá a vacinação, que autoriza um 
determinado estabelecimento privado a realizar vacinação extra-
muros temporária em datas pré-estabelecidas, em conformidade 
com o disposto nesta portaria, e que pode ser concedido somen-
te aos estabelecimentos previamente licenciados para vacinação 
extramuros esporádica;

XXXII. Termo de Credenciamento/Renovação: autorização, con-
cedida pela Vigilância   Epidemiológica informando que a sala de 
vacina está apta para exercer atividades de vacinação; 

XXXIII. Temperatura ambiente: temperatura encontrada em um 
ambiente de trabalho, sendo que na sala de vacinação deve estar 
entre 20ºC a 25ºC;

XXXIV. Ultracongelador: equipamentos para armazenamento dos 
imunobiológicos, com temperatura de -70°C; 

XXXV. Vacinas: produtos de origem biológica, termolábeis, que 
contêm agentes imunizantes capazes de induzir a imunização ativa, 
usados na prevenção de doenças;

XXXVI. Vacinação Extramuros de Serviços Privados: atividade 
vinculada a um serviço de vacinação licenciado, que ocorre de forma 
esporádica, praticada fora do estabelecimento, destinada a uma 
população específica em um ambiente determinado, requerendo 
autorização prévia pela Vigilância Sanitária competente;

XXXVII. Vacinação Extramuros de Serviços Públicos: atividade 
vinculada a um serviço de vacinação habilitado, praticada fora do 

estabelecimento, destinada a uma população específica em um 
ambiente determinado;

XXXVIII. Vacinação domiciliar realizada por estabelecimento 
particular: atividade de aplicação de vacinas em domicílio pré-a-
gendada pelo estabelecimento, que depende de licença específica 
para execução desta atividade, emitida pela Vigilância sanitária 
competente; 

XXXIX. Vacinação domiciliar de Serviços Públicos: serviço de 
vacinação individualizado prestado em domicílio ao indivíduo ou 
à família;

XL. VigiMed: sistema disponibilizado pela anvisa para cidadãos e 
profissionais de saúde relatarem eventos adversos a medicamentos 
e supostamente atribuíveis à Vacinação ou imunização.

Art 3º para efeito desta portaria, são adotadas as seguintes abre-
viações:

I. ALE: Alvará de Localização de Estabelecimento; 
II. ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
III. CNES: Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde;
IV. DIVE: Diretoria de Vigilância Epidemiológica;
V. DIVS: Diretoria de Vigilância Sanitária;
VI. ESAVI: Eventos supostamente atribuíveis à Vacinação ou 
Imunização;
VII. E-Sus Notifica: Sistema de Informações para notificação de 
Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização;
VIII. GEDIM: Gerência de Doenças Infecciosas Agudas e Imunização;
IX. MS: Ministério da saúde
X. PNI: Programa Nacional de Imunizações;
XI. POP: Procedimento Operacional Padrão;
XII. RDC: Resolução da Diretoria Colegiada;
XIII. SES: Secretaria de Estado da Saúde;
XIV. SC: santa Catarina
XV. SIPNI: sistema de informações do programa nacional de 
Imunização;
XVI. SISAB: sistema de informação em saúde para a atenção básica. 
XVII. SUV: Superintendência de Vigilância em Saúde;
XVIII. SUS: Sistema Único de Saúde;
XIX. UDVE: Unidade Descentralizada de Vigilância Epidemiológica;
XX. VISA: Vigilância Sanitária (Municipal);
XXI. VIGIMED: sistema disponibilizado pela anvisa para cidadãos, 
profissionais de saúde, detentores de registro de medicamentos 
e patrocinadores de estudos relatarem as suspeitas de eventos 
adversos aos medicamentos e às vacinas.

CAPÍTULO II
Dos requisitos para o funcionamento dos serviços de vacinação

Art. 4º os estabelecimentos de saúde, públicos e privados, que 
realizam serviços de vacinação, devem estar devidamente creden-
ciados e licenciados para esta atividade pelos órgãos responsáveis 
competentes, devendo atender aos requisitos de normatização, 
padronização, controle e funcionamento, objetivando a qualidade 
nas ações de imunização, aumento dos índices de cobertura vacinal 
e segurança sanitária.

Parágrafo único: os estabelecimentos privados de vacinação 
devem ter o credenciamento e o licenciamento renovados anual-
mente, ficando os estabelecimentos públicos de vacinação isentos 
de renovação anual.

Art. 5º os estabelecimentos de saúde que realizam serviços de 
vacinação devem estar inscritos e manter seus dados atualizados 
no Cadastro nacional de Estabelecimentos de saúde (CnEs).

Art. 6º o estabelecimento de saúde que realiza serviço de vacinação 
deve afixar, em local visível ao usuário, o Calendário Nacional de 
Vacinação do sUs, com a indicação das vacinas disponibilizadas 
neste calendário.

Art. 7º para os estabelecimentos privados de vacinação, somente 
será permitida a comercialização de vacinas com sua imediata apli-
cação no estabelecimento de saúde, domicílio, ou no local definido 
no Termo de autorização para Vacinação Extramuros Esporádica.

CAPÍTULO III
Do credenciamento e descredenciamento

Art. 8º o credenciamento dos estabelecimentos públicos e pri-
vados de vacinação deverá ser requerido diretamente na UdVE 
do município sede de sua região, por meio de documento legal 
(ofício e/ou declaração) da instituição interessada. a mesma deve 
ser solicitada pelos seguintes responsáveis: 

I. secretário Municipal de saúde, no caso de estabelecimentos 
públicos de vacinação; 
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II. responsável Técnico legalmente habilitado e regularizado perante 
seu conselho de classe, no caso de estabelecimentos privados 
de vacinação.

Art. 9º a UdVE informará ao solicitante os requisitos necessários 
para credenciamento e providenciará uma avaliação no local, por 
técnicos da própria UdVE.

Art. 10 Caberá ao responsável técnico de imunização da UdVE 
encaminhar a solicitação do credenciamento do estabelecimento 
de vacinação à GEdiM/diVE/sUV/sEs/sC por meio eletrônico, 
após avaliação presencial do técnico da UdVE no local.

Art. 11 Caberá à GEdiM/diVE/sUV/sEs/sC realizar a habilitação 
da sala de vacina no sipni, após a aprovação do credenciamento 
e enviar o “Termo de Credenciamento” à UdVE solicitante, por meio 
do protocolo eletrônico do governo de santa Catarina. a UdVE dará 
encaminhamento do documento ao estabelecimento solicitante.

Art. 12 os estabelecimentos públicos de vacinação deverão so-
licitar formalmente o pedido de descredenciamento dos serviços 
de vacinação à UDVE, por meio de documento oficial emitido pelo 
secretário Municipal de saúde. a UdVE encaminhará o pedido de 
descredenciamento à GEdiM/diVE/sUV/sEs/sC, a qual desabilitará 
a instituição no sipni.

Art. 13 os estabelecimentos privados de vacinação deverão soli-
citar formalmente o pedido do descredenciamento dos serviços de 
vacinação à UdVE, por meio de documento legal (declaração) da 
instituição, emitido pelo responsável técnico. a UdVE encaminhará 
o pedido de descredenciamento à GEdiM/diVE/sUV/sEs/sC, a 
qual desabilitará a instituição no sipni.

Art. 14 o responsável pelo estabelecimento de vacinação deverá 
solicitar novo credenciamento em caso de mudança de endereço, 
CnEs ou de alteração da estrutura física ou do alvará de locali-
zação de Estabelecimento (alE).

Art. 15 o estabelecimento de vacinação deverá solicitar, em casos 
de mudança do responsável Técnico (rT), alteração do nome 
junto à UdVE, que procederá a atualização.

CAPÍTULO IV
Do licenciamento

Art. 16 Caberá à autoridade sanitária competente o licenciamento 
dos estabelecimentos privados de vacinação, devendo a atividade 
estar explícita no alvará sanitário. 

§1° no alvará sanitário, além da atividade de vacinação padrão, 
devem constar e estar explícitas as atividades de vacinação ex-
tramuro e/ ou domiciliar, quando aplicável.

§2° Fica facultado aos órgãos públicos o licenciamento, não eximindo 
os serviços de vacinação públicos do cumprimento das normas 
sanitárias vigentes. 

Art. 17 o licenciamento dos estabelecimentos de vacinação deve 
ser requerido para o órgão sanitário competente, devendo o soli-
citante apresentar os seguintes documentos:

I. Formulário de Petição; 
II. Cópia do Contrato Social; 
III. Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
IV. documento emitido pelo órgão de classe homologando a res-
ponsabilidade Técnica;
V. Termo de Credenciamento emitido pela diretoria de Vigilância 
Epidemiológica do Estado de Santa Catarina;
VI. recolhimento de taxa referente ao licenciamento, conforme 
legislação específica.

CAPÍTULO V
Do pessoal

Art. 18 o estabelecimento de vacinação deve ter um responsável 
Técnico (rT) legalmente habilitado, formalmente designado pelo 
responsável legal, para manter as rotinas e os procedimentos do 
serviço, bem como um profissional substituto.

Parágrafo Único: nas farmácias e drogarias que prestam serviços 
de vacinação, somente o farmacêutico inscrito no Conselho regional 
de Farmácia de sua jurisdição, poderá prestar o referido serviço 
farmacêutico, conforme art. 1º da resolução CFF nº 499/2008. 

Art. 19 O estabelecimento de vacinação deve contar com profissional 
legalmente habilitado pelo seu respectivo conselho de classe para 
desenvolver as atividades de vacinação durante todo o período em 
que o serviço for oferecido.

§1° nos estabelecimentos de vacinação, as atividades na sala de 
vacina, devem ser desenvolvidas pela equipe de vacinação formada 
pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem.

§2° nas farmácias e drogarias que prestam serviços farmacêuticos 
de aplicação de vacinas, é obrigatória, durante todo o período de 
funcionamento do estabelecimento, a presença de farmacêutico 
apto a prestar o referido serviço na forma da lei.

§3° o preparo, manuseio, conservação e a aplicação de vacina são 
de responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

Art. 20 Os profissionais que desenvolvem atividades em salas de 
vacinas de estabelecimentos públicos de vacinação devem contar 
com a capacitação para tal atividades.

§1° a capacitação abordará os conceitos e ações relacionados à 
vacinação, como:

I. Conservação, armazenamento e transporte dos imunobiológicos;
II. Preparo e administração segura;
III. Gerenciamento de resíduos;
IV. Registros relacionados à vacinação;
V. Processo para investigação e notificação de Eventos Suposta-
mente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI);
VI. Calendário Nacional de Vacinação do SUS;
VII. Higienização das mãos;
VIII. Conduta a ser adotada frente às possíveis intercorrências 
relacionadas à vacinação;
IX. outros assuntos pertinentes à vacinação: grupos de risco e gru-
pos em situação de patologias com indicação às vacinas especiais.

§2º as capacitações serão organizadas pela GEdiM/diVE/sUV/
sEs/sC.

§3º as capacitações devem ser registradas contendo data, horário, 
carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou capa-
citação profissional do instrutor e dos profissionais envolvidos nos 
processos de vacinação.

§4º a aplicação de vacina extramuro ou na rotina de campanha, 
na rede pública, pode ser delegada a profissional habilitado para 
aplicação de injetáveis.

§5º Os profissionais que desenvolvem atividades em salas de 
vacinas ou que estejam envolvidos nos processos de vacinação 
devem ser permanentemente capacitados e atualizados nas con-
dutas de imunização.

CAPÍTULO VI
Da infraestrutura dos serviços de vacinação

Seção I - Da estrutura física

Art. 21 os estabelecimentos de vacinação somente serão creden-
ciados e licenciados quando atendidos os requisitos mínimos de 
estrutura física da sala de Vacina para a realização desta atividade:

I. Sala de uso exclusivo, identificada, de fácil acesso para esta 
atividade com metragem mínima de 9 m²;
II. É facultado às Salas de Vacinas Públicas possuir ante-sala 
para espera dos clientes;  
III. iluminação, ventilação e aparelho climatizador de ar compatível 
com o tamanho da sala; 
IV. Vidros das janelas com proteção adequada contra a luz solar 
direta, providos de película:
V. Ambiente climatizado; 
VI. parede revestida de material liso, lavável, impermeável que 
facilita sua    higienização;
VII. piso lavável, impermeável (com baixo grau de absorção de 
água), com acabamento liso, não escorregadio, com alto grau de 
resistência e durabilidade e rejunte de igual característica; 
VIII. Tomadas elétricas individuais para câmaras de conservação;
IX. disjuntor elétrico individual para a sala de Vacinas, devidamente 
identificado com a orientação para não ocorrer o desligamento. 
Manter o acesso restrito, preferencialmente.

Seção II - Dos equipamentos 

Art. 22 os estabelecimentos de vacinação somente serão creden-
ciados e licenciados quando atendidos os requisitos mínimos de 
equipamentos das salas de Vacina para realização desta atividade:

I. Câmara refrigerada exclusiva, para guarda e conservação de 
vacinas, regularizada perante a anvisa. dimensionar a quantidade 
e a capacidade em litros do equipamento em função da demanda 
de armazenamento, com termômetro de mensuração de momento, 
máxima e mínima. dispor de recurso de segurança com autonomia 
para suprimento emergencial de energia elétrica, nos casos de falta 
ou falha do fornecimento, por no mínimo 12 horas, com sistema 

de alarme e outras especificações conforme Manual de Rede de 
Frio do Ministério da Saúde;
II. Climatizador na versão quente/frio, automático, compatível com 
o tamanho da sala de vacina; 
III. Computador com acesso à internet;  
IV. pia com torneira sem balcão acoplado, preferencialmente com 
acionamento por pedal ou outro mecanismo que evite a contami-
nação das mãos;  
V. Uma mesa de exame clínico com colchonete e/ou poltrona re-
vestida de material impermeável e de fácil limpeza, para aplicação 
de vacina; 
VI. Uma mesa para registros, com duas ou mais cadeiras, consti-
tuída de material de fácil desinfecção;
VII. Uma bancada ou balcão com superfície de fácil limpeza e 
desinfecção para preparo das vacinas; 
VIII. Um armário/balcão com portas para guarda de material de 
expediente, caixas térmicas e manuais. 

Seção III - Da manutenção e calibração dos equipamentos

Art. 23 Todos os equipamentos passíveis de calibração devem ser 
calibrados quando necessário e com frequência mínima anual, bem 
como devem receber manutenção preventiva periódica, segundo 
regulamentação específica do órgão competente, instruções do 
fabricante do equipamento e quando necessário à manutenção 
corretiva.

Parágrafo único. as calibrações dos equipamentos devem ser 
executadas por empresa certificada, utilizando padrões rastreáveis 
à rede brasileira de Calibração.

Art. 24 Todos os sistemas de climatização de ambientes devem 
ser mantidos em condições adequadas de limpeza, conservação, 
manutenção, operação e controle, de acordo com as recomenda-
ções do fabricante ou normas específicas.

Art. 25 devem ser mantidos registros das calibrações e manu-
tenções realizadas, e estes devem ser arquivados pelo período 
mínimo de 5 anos.

Art. 26 o estabelecimento de vacinação deve possuir pop escrito, 
bem como programa de calibração e manutenção de equipamentos.

Seção IV - Dos materiais

Art. 27 os estabelecimentos de vacinação somente serão cre-
denciados e licenciados quando atendidos os requisitos mínimos 
de materiais permanentes das salas de Vacina para realização 
desta atividade:

I. Uma ou mais caixas térmicas de poliuretano de no mínimo 12 
litros, densidade mínima de 35 kg/m3, com espessura de parede 
(isolamento térmico) de no mínimo 2 cm, para acondicionamento 
das vacinas de uso diário;
II. duas ou mais caixas térmicas de poliuretano de 28 a 36 litros, 
com densidade mínima de 35 kg/m3, com espessura de parede 
(isolamento térmico) de no mínimo 2cm, para acondicionamento 
das vacinas durante o transporte, vacinação extramuro e domiciliar;  
III. Termômetro digital com monitoramento de temperaturas máximas, 
mínimas e momento, com cabo extensor para cada caixa térmica;
IV. bobinas de gelo reutilizáveis em quantidade necessárias à ma-
nutenção da temperatura, para atender as demandas de campanha, 
vacinação domiciliar e rotina;
V. Três ou mais recipientes vazados, impermeáveis e de fácil lim-
peza para acondicionamento das vacinas no interior da câmara 
refrigerada;
VI. Um dispensador de toalha de papel; 
VII. Um dispensador de sabonete líquido degermante; 
VIII. Um dispensador de solução alcoólica para higienização das 
mãos; 
IX. Recipientes identificados, rígidos, providos com tampa, resisten-
tes à punctura, ruptura e vazamento para descarte dos materiais 
perfurocortantes, em suporte exclusivo e em altura que permita a 
visualização da abertura para descarte;
X. duas lixeiras com pedal, ou outro tipo de acionamento sem 
precisar utilizar as mãos para abertura, sendo uma para lixo con-
taminado e outra para lixo reciclável.

CAPÍTULO VII
Do funcionamento da sala de vacina

Seção I - Do suprimento e distribuição das vacinas

Art. 28 os imunobiológicos utilizados na sala de vacina da rede 
pública, são fornecidas pelo programa nacional de imunização 
do Ministério da saúde (pni/Ms), distribuídas pela secretaria de 
Estado da saúde de santa Catarina (sEs/sC) às UdVE e destas 
aos municípios. 
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§1° Quando ocorrer situações de relevante interesse da saúde 
pública, poderá ser autorizado pela sEs/sC a aplicação de vacinas 
em estabelecimentos privados de vacinação, sendo de responsa-
bilidade dos municípios a distribuição a estes estabelecimentos. 
Este fornecimento será conferido em caráter excepcional, asse-
gurando-se a manutenção da gratuidade da vacinação ao usuário 
com os imunobiológicos fornecidos aos estabelecimentos privados 
de vacinação. 

§2° Não é permitido nos estabelecimentos públicos de vacinação 
o acondicionamento e a aplicação de imunobiológicos doados 
por outras instituições ou estabelecimentos privados de vacinação. 
a implantação e administração de vacinas não fornecidas pelo 
pni/Ms ou pelo programa Estadual de imunização deverão, obri-
gatoriamente, ser objeto de prévia consulta à GEdiM/diVE/sUV/
sEs/sC, assim como respeitar as normas de Vigilância sanitária 
vigentes no país para aquisição e utilização de vacinas. 

Art. 29 os estabelecimentos privados de vacinação deverão obriga-
toriamente adquirir e utilizar vacinas com registro junto à anVisa/Ms.

Art. 30 a administração de imunobiológicos em estabelecimentos 
privados de vacinação e que não estejam contempladas no Ca-
lendário nacional de Vacinação do sUs somente serão realizadas 
mediante prescrição médica.

Parágrafo único. a dispensação deve necessariamente estar vin-
culada à administração da vacina.

Art. 31 o responsável Técnico da sala de Vacina de estabeleci-
mentos privados de vacinação deverá qualificar os fornecedores 
e transportadores das vacinas adquiridas, solicitando as seguintes 
documentações que deverão ser arquivadas no estabelecimento:

I. Alvará Sanitário atualizada dos transportadores e distribuidores;
II. autorização de Funcionamento (aFE) da anVisa dos distribui-
dores e dos transportadores das vacinas;
III. Notas fiscais de compra das vacinas possibilitando a rastrea-
bilidade dos lotes, devendo ser mantidas no estabelecimento no 
período mínimo de 2 anos para fins de   fiscalização. 

Art. 32 os estabelecimentos privados de vacinação devem estabe-
lecer POP referente ao processo de qualificação dos fornecedores 
e transportadores.

Seção II - Do armazenamento de vacinas

Art. 33 as vacinas, soros e imunoglobulinas deverão ser armaze-
nados em equipamentos próprios e exclusivos para este fim, e em 
local adequado conforme determinado nesta mesma legislação, 
sendo que para as situações não contempladas nestes capítulos, 
deve-se seguir o que está determinado no Manual de rede de Frio 
do programa nacional de imunizações (pni), na sua edição vigente. 

Art. 34 Deve ser definida em POP a metodologia de verificação 
da temperatura do ambiente e dos equipamentos onde são arma-
zenados os imunobiológicos.

Parágrafo único. O POP deverá definir medidas a serem adotadas 
quando for verificado condições inadequadas para o armazena-
mento, considerando o disposto nesta portaria.

Art. 35 no caso de ocorrer exposição do imunobiológico à tem-
peratura inadequada, o responsável pela sala de vacina deverá 
notificar imediatamente:

I. a UdVE e à GEdiM/diVE/sUV/sEs/sC, no caso de estabeleci-
mentos públicos de vacinação;
II. À Vigilância Sanitária competente, no caso de estabelecimentos 
privados de vacinação.

Art. 36 as vacinas expostas a temperatura inadequada deverão 
ser separadas, identificadas e mantidas em temperatura de +2°C 
à +8°C até o término da avaliação, que será realizada:

I. pela equipe técnica da Vigilância Epidemiológica Estadual e Minis-
tério da Saúde, no caso de estabelecimento público de vacinação;
II. pela equipe da Vigilância sanitária competente, no caso de 
estabelecimento privado de vacinação.

Art. 37 as salas de Vacinas deverão ser mantidas em ambiente 
climatizado, numa temperatura entre 20ºC e 25ºC, adequando-se 
às oscilações de temperatura conforme localização geográfica e 
estações do ano.

Seção III - Dos registros e notificações

Art. 38 devem ser mantidos e/ou acessados eletronicamente no 
estabelecimento de vacinação, para fins de fiscalização, os se-
guintes registros:

I. Doses aplicadas; 
II. prescrição médica contendo carimbo, nome do prescritor e CrM, 
data da prescrição, nome do paciente, imunobiológico prescrito e 
Cid-10 para os estabelecimentos privados de vacinação e no caso 
dos imunobiológicos especiais para os estabelecimentos públicos 
de vacinação;
III. Monitoramento e controle da temperatura da(s) câmara(s) re-
frigerada(s), ultracongeladores, bem como das caixas térmicas, 
registrando diariamente em formulário específico para controle de 
temperatura, no mínimo duas vezes ao dia, no início e ao final da 
jornada de trabalho;
IV. declaração de serviço Farmacêutico, conforme rdC nº 44/2009/
anVisa, no caso de farmácias e drogarias, contendo os dados da 
prescrição médica (nome do prescritor, CrM, data da prescrição 
e imunobiológico prescrito);
V. É obrigatório disponibilizar para cada usuário o comprovante 
de vacinação com os dados completos do estabelecimento e 
da pessoa que recebeu a(s) vacina(s), incluindo as informações 
sobre o nome do imunobiológico, a data de aplicação e número 
do lote utilizado, laboratório fabricante, vacinador e nome ou código 
da unidade vacinadora. no caso de farmácias e drogarias, estes 
dados devem constar na declaração de serviço Farmacêutico.

Art. 39 no caso de ocorrer Eventos supostamente atribuíveis à 
Vacinação ou imunização (EsaVi) e/ou erro de vacinação, deverá 
ser notificado imediatamente no sistema:

I. E-sus Notifica e/ou sistema que vier a substituí-lo, no caso de 
estabelecimentos de saúde públicos; 
II. VigiMed e/ou sistema que vier a substituí-lo, no caso de esta-
belecimentos de saúde privados.

Art. 40 Os profissionais que atuam nas Salas de Vacinas, inclusive 
nas atividades de vacinação extramuro e vacinação domiciliar, são 
responsáveis pela aplicação, qualidade e segurança das vacinas. 
Esses profissionais devem garantir o atendimento aos ESAVI e demais 
intercorrências resultantes da aplicação do(s) imunobiológico(s). 

§1° Toda e qualquer irregularidade notificada ou constatada nos 
estabelecimentos de vacinação, inclusive nas atividades de va-
cinação extramuro e/ou domiciliar, poderá incorrer em processo 
administrativo junto ao órgão competente e ser passível de inter-
dição da sala de Vacinas e demais penalidades previstas na lei 
Estadual n° 6320/83, ou outra que vier substituí-la. 

§2° A notificação, avaliação e controle dos ESAVI ocorridos nas 
salas de Vacinas de estabelecimentos privados de vacinação são 
de responsabilidade do responsável técnico. 

Art. 41 os estabelecimentos de vacinação devem garantir atendimento 
imediato às possíveis intercorrências relacionadas à vacinação, 
garantindo o encaminhamento ao serviço de maior complexidade 
quando necessário.

Art. 42 o estabelecimento de vacinação deverá possuir pop des-
crevendo todos os processos referente aos registros envolvendo 
as atividades de vacinação e às notificações envolvendo os ESAVI.

Art. 43 Os registros e as notificações devem ser mantidos no 
estabelecimento de vacinação, arquivados pelo período mínimo 
de 5 anos.

Seção IV - Da busca de faltosos

Art. 44 os estabelecimentos públicos de vacinação deverão realizar 
mensalmente a busca ativa de faltosos, tanto para adultos como 
para crianças, utilizando os relatórios de aprazamentos fornecidos 
pelo sistema de informação utilizados, de forma a garantir as co-
berturas vacinais preconizadas.  

Parágrafo Único. o processo de busca ativa de faltosos deve 
estar definido em POP.

Seção V - Do fluxo das informações

Art. 45 É obrigatório o envio ao pni/Ms dos registros das doses 
aplicadas por indivíduo e faixa etária pelos estabelecimentos públi-
cos e privados de vacinação, pelo sistema de informação vigente.

Parágrafo Único. a periodicidade de envio das informações deverá 
seguir as definições da SES/SC e do Ministério da Saúde.

Art. 46 É obrigatório o envio mensal ao pni/Ms, dos registros 
de movimentação dos imunobiológicos, pelos estabelecimentos 
de saúde públicos com salas de vacinas por meio do sistema de 
informação vigente.

Seção V - Da assessoria e apoio técnico

Art. 47 a sala de Vacina deverá ser periodicamente inspecionada 
pela Vigilância sanitária competente e supervisionada pela equipe 
técnica de imunização da UdVE. 

CAPÍTULO VIII
Da vacinação extramuros

Art. 48 os estabelecimentos públicos e privados de vacinação 
podem realizar ações de vacinação extramuros esporádica, desde 
que garantido as condições estabelecidas nesta portaria.

Art. 49 Quando ocorrer situações de relevante interesse da saúde 
pública, poderá ser autorizado pela sEs/sC às salas de vacina 
pública, a vacinação extramuros esporádica em espaços abertos, 
desde que garantido as condições estabelecidas nesta portaria.

Art. 50 para a realização da atividade de vacinação extramuros, 
o responsável Técnico da sala de Vacina do estabelecimento pri-
vado de vacinação devidamente credenciado e licenciado, deverá 
solicitar à Vigilância sanitária competente o Termo de autorização 
sanitária para Vacinação Extramuros Esporádica, conforme anexo i. 

§1° para que o estabelecimento privado de vacinação possa realizar 
a atividade de vacinação extramuros, esta deve estar explícita no 
alvará sanitário.

§2º o valor da taxa cobrada para a emissão do Termo de autorização 
sanitária para Vacinação Extramuros Esporádica reger-se-á pelas 
leis das Taxas das Vigilâncias sanitárias competentes. 

§3º a atividade de vacinação extramuros deve observar todas as 
diretrizes desta portaria relacionadas aos recursos humanos, ao 
gerenciamento de tecnologias e processos, e aos registros e no-
tificações.

§4º os estabelecimentos privados de vacinação só podem rea-
lizar a atividade de vacinação extramuros quando devidamente 
credenciados e licenciados pelos órgãos competentes do Estado 
de santa Catarina.

Art. 51 ao solicitar o Termo de autorização sanitária para Vacina-
ção Extramuros Esporádica, o responsável Técnico pela sala de 
Vacina do estabelecimento privado de vacinação, devidamente 
credenciado e licenciado, deverá apresentar à autoridade sanitária 
local os seguintes documentos: 

I. Cópia de Alvará Sanitário vigente da Sala de Vacinas;
II. Cópia da Certidão de responsabilidade Técnica emitida pelo 
conselho de classe competente;
III. Cópia do Termo de Credenciamento da sala de Vacinas emitido 
pela diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de santa 
Catarina; 
IV. relação com nome do imunobiológico a ser aplicado, endereço 
completo do local onde irá realizar a atividade de vacinação, bem 
como o cronograma com as datas definidas e público alvo a ser 
vacinado; 
V. Cópia do programa de Gerenciamento de resíduos em serviços 
de Saúde, onde conste o manejo e destinação final dos resíduos 
provenientes da atividade extramuros. 

Art. 52 o Termo de autorização sanitária para Vacinação Extra-
muros Esporádica será emitido para cada local onde for realizada 
a atividade de vacinação extramuros, após inspeção prévia pela 
vigilância sanitária local competente, tendo validade somente para 
o local e data descritos no cronograma fornecido pelo responsável 
técnico da sala de vacina.

Art. 53 Para fins de concessão do Termo de Autorização Sanitá-
ria para a Vacinação Extramuros Esporádica, cabe à autoridade 
sanitária avaliar a seguinte documentação:

I. alvará sanitário vigente da sala de Vacina, contendo a atividade 
de vacinação extramuro;
II. Certidão de responsabilidade Técnica emitida pelo conselho 
de classe competente. 
III. Termo de Credenciamento da sala de Vacina emitido pela di-
retoria de Vigilância Epidemiológica; 
IV. programa de Gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, 
onde conste o manejo e destinação final dos resíduos provenientes 
da   atividade extramuro;
V. Comprovante de capacitação dos profissionais que realizarão 
o serviço de vacinação.

Art. 54 São condições para a Autorização Sanitária dos locais ou 
unidades móveis onde será realizada a atividade de Vacinação 
Extramuros: 
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I. Área específica e exclusiva para a vacinação extramuros, 
possuindo instalações físicas com piso, paredes e teto de 
material liso, impermeável, lavável e íntegro;
II. Local com dimensionamento compatível com a atividade realizada; 
III. Área climatizada garantindo temperatura ambiente; 
IV. Condições higiênico sanitárias do ambiente para aplicação de 
imunobiológicos; 
V. Iluminação adequada para a atividade;
VI. Mobiliários revestidos de material liso, íntegro, lavável e imper-
meável e materiais específicos para a função;
VII. pia/lavatório com água potável corrente provida de sabonete 
líquido e papel toalha e dispensador de álcool gel; 
VIII. bancada ou similar de material impermeável e de fácil higie-
nização para dispor o material para vacinação; 

Art. 55 O estabelecimento deve possuir POP específico para vaci-
nação extramuros contemplando no mínimo: transporte das vacinas, 
atenção aos EsaVi, erros de vacinação, manejo, armazenamento 
e destinação final dos resíduos gerados pela atividade.

Art. 56 o responsável Técnico da sala de Vacina de estabeleci-
mento de saúde privado é responsável pela atividade de vacinação 
extramuros, pela equipe, pelo transporte das vacinas, notificação e 
atenção aos EsaVi, erros de vacinação, manejo, armazenamento 
e destinação final dos resíduos gerados pela atividade, bem como 
por quaisquer outras intercorrências advindas dessa atividade.

Art. 57 no caso de sala de Vacina pertencente a farmácia de 
estabelecimento privado, é obrigatória, durante todo o período 
de funcionamento do estabelecimento que oferece o serviço de 
vacinação, a presença de farmacêutico apto a prestar o referido 
serviço na forma da lei.

§1° somente poderá prestar serviço de vacinação extramuros, a 
farmácia que contar com dois ou mais farmacêuticos devidamente 
homologados no conselho de classe, de forma que o estabeleci-
mento não fique sem a presença de responsável técnico por ne-
nhum período, desta forma, disponibilizando um dos profissionais 
farmacêuticos para a realização do serviço de vacinação extramuro.

§2° durante a saída do titular para vacinação extramuros, deve, 
obrigatoriamente, haver um substituto qualificado ou a sala de 
vacinação deve permanecer fechada até o seu retorno.

Art. 58 no local onde serão aplicadas as vacinas, pelo vacinador 
do estabelecimento privado de vacinação, deverá estar presente 
o Termo de autorização sanitária para a atividade de Vacinação 
Extramuros Esporádica emitido pela Vigilância sanitária competente.

Art. 59 as atividades de vacinação extramuros realizadas pelos 
estabelecimentos de saúde públicos e privados devem garantir 
que o local de aplicação tenha: 

I. Vacinas registradas no Ministério da Saúde/ANVISA; 
II. Equipamentos para armazenamento (caixas térmicas) dos imu-
nobiológicos, garantindo sua perfeita conservação, de acordo com 
especificações do fabricante e as Normas do Manual da Rede de 
Frio do PNI/MS; 
III. instrumentos para o controle de temperatura interna dos equi-
pamentos de refrigeração, como termômetro de cabo extensor, 
com temperatura máxima, mínima e de momento, para as caixas 
de uso diário e para controle de estoque; 
IV. Monitoramento da temperatura interna dos equipamentos de 
acordo com o Manual de da rede de Frio do pni/Ms. a vacina 
deverá ser mantida a uma temperatura entre +2°C a +8°C;
V. Bobina de gelo reciclável em quantidade suficiente para abas-
tecer todas as caixas de vacina. as bobinas deverão obedecer a 
validade do produto;
VI. Caixas térmicas, com volume de acordo com a quantidade de 
imunobiológicos a serem utilizadas para o acondicionamento e 
transporte das vacinas, sendo no mínimo: 
a) Uma (01) caixa térmica para acondicionar os frascos de vacinas 
abertos e em uso; 
b) Uma (01) caixa térmica para acondicionar os frascos de vacinas 
fechados e em estoque;
c) Uma (01) caixa térmica para acondicionar as bobinas de gelos 
reciclável; 
VII. Caixas térmicas de estoque montadas com bobinas de gelo 
reutilizável na superfície interna inferior, superior e laterais da caixa, 
conforme orienta o Manual de Rede de Frio do PNI/MS; 
VIII. Caixas térmicas de uso diário montadas com bobinas de gelo 
reciclável na superfície interna, inferior e laterais da caixa, conforme 
orienta o Manual de Rede de Frio do PNI/MS; 
IX. procedimento de ambientação das bobinas de gelo reciclável 
antes de colocá-los na caixa térmica conforme Manual de rede 
de Frio do pni/Ms. 

Art. 60 o transporte da vacina deverá ser feito em veículo clima-
tizado de forma a garantir a qualidade e integridade das vacinas 
até o seu destino, devendo: 

I. a equipe que transporta as vacinas deve ser  orientada sobre 
os cuidados especiais para a manutenção da qualidade dos imu-
nobiológicos; 
II. as vacinas devem ser transportadas em caixas térmicas que 
mantenham temperaturas entre +2°C a +8°C, com monitoramento 
através de termômetro com cabo extensor; 
III. as caixas térmicas são acondicionadas de forma que evitem o 
deslocamento das mesmas no interior do veículo; 
IV. As caixas devem ser transportadas lacradas e identificadas 
com o endereço de destino, nome e telefone do responsável pelo 
recebimento (para contato em caso de emergência), data e hora 
da embalagem e prazo para entrega. o transporte da carga deve 
ser realizado com o acompanhamento de profissional capacitado.

CAPÍTULO IX
Da vacinação domiciliar

Art. 61 os estabelecimentos públicos e privados de vacinação 
podem realizar ações de vacinação domiciliar, garantido todas as 
diretrizes desta portaria relacionadas aos recursos humanos, ao 
gerenciamento de tecnologias e processos, insumos e aos registros 
e notificações.

Art. 62 a atividade de vacinação domiciliar somente poderá ser 
realizada pelos estabelecimentos de saúde privados credenciados 
e licenciados pelos órgãos competentes para esta ação.

Parágrafo Único - a atividade de vacinação domiciliar deve estar 
explícita no alvará sanitário.

Art. 63 o responsável Técnico da sala de vacina de estabeleci-
mento público e privado de vacinação é responsável pela atividade 
de vacinação domiciliar, pela equipe, pelo transporte das vacinas, 
notificação e atenção aos ESAVI, erros de vacinação, manejo, 
armazenamento e destinação final dos resíduos gerados pela ati-
vidade, bem como por quaisquer outras intercorrências advindas 
dessa atividade.

Art. 64 no caso de sala de vacina pertencente a farmácia de 
estabelecimento privado, é obrigatória, durante todo o período 
de funcionamento do estabelecimento que oferece o serviço de 
vacinação, a presença de farmacêutico apto a prestar o referido 
serviço na forma da lei.

§1° somente poderá prestar serviço de vacinação domiciliar, a 
farmácia que contar com dois ou mais farmacêuticos homologados 
no conselho de classe, de forma que o estabelecimento não fique 
sem a presença de responsável técnico por nenhum período, e o 
outro profissional possa realizar o serviço de vacinação domiciliar.

§2° durante a saída do titular para vacinação domiciliar, deve, 
obrigatoriamente, haver um substituto qualificado ou a sala de 
vacinação deve permanecer fechada até o seu retorno.

Art. 65 a atividade de vacinação domiciliar deve ser planejada 
considerando o local de realização, a demanda por período, a 
composição da equipe de vacinação, o transporte dos imunobio-
lógicos, o manuseio, o armazenamento e a destinação final dos 
resíduos gerados pela atividade, devendo garantir atendimento 
às intercorrências durante e após o processo de aplicação das 
vacinas e zelar pela qualidade e segurança dos imunobiológicos.

Art. 66 os estabelecimentos públicos e privados de vacinação 
devem possuir POP específico para vacinação domiciliar contem-
plando no mínimo: 

I. Rastreabilidade de todas as etapas do processo;
II. Ordem de vacinação (para estabelecimentos de saúde privados);
III. Boas Práticas de transporte de imunobiológicos;
IV. atenção aos eventos supostamente atribuíveis à vacinação 
ou imunização;
V. Manejo, armazenamento e destinação final dos resíduos gerados 
pela atividade;
VI. itinerários a serem realizados considerando o horário de saída 
do estabelecimento e chegada no domicílio. 

Art. 67 a cada visita domiciliar os imunobiológicos deverão ser 
individualmente embalados e separados com identificação completa 
do paciente (nome completo, data de nascimento e endereço) e 
dos imunobiológicos a serem aplicados: 

§1° Devem ser utilizadas vacinas registradas junto a ANVISA/MS;

§2° a vacinação deve ser realizada conforme as normas de boas 
práticas de Vacinação do programa nacional de imunizações do 
Ministério da Saúde;

§3° os imunobiológicos devem ser transportados, preferencialmente, 
em caixas térmicas individuais para cada paciente;

§4° Caso o disposto no §3° deste artigo não seja possível, os 
imunobiológicos podem ser transportados em uma única caixa 
térmica, devidamente identificados conforme caput;

Art. 68 nos estabelecimentos privados de vacinação, deve haver 
uma ordem de vacinação, contendo os seguintes registros:

I. Nome, CPF, data de nascimento e endereço completos do paciente;
II. Nome completo e CRM do prescritor;
III. descrição de cada imunobiológico, a ser aplicado no paciente, 
contendo: identificação, lote, registro junto a ANVISA, razão social 
e CNPJ do fabricante, datas de fabricação e validade;
IV. Nome e assinatura do responsável pela aplicação da vacina;
V. Data da realização do serviço de aplicação de vacinação domiciliar;
VI. Horário de saída do estabelecimento;
VII. Horário de chegada no domicílio do paciente;
VIII. Temperatura da caixa térmica no momento da saída do es-
tabelecimento;
IX. Temperatura da caixa térmica antes da aplicação da vacina;
X. Horário da aplicação da vacina;
XI. Assinatura do paciente ou responsável;
XII. no campo referente a assinatura do paciente ou responsável 
deve constar a seguinte frase: “Li, conferi e verifiquei todas as infor-
mações constantes nesta ordem de vacinação, inclusive o registro 
de temperatura da caixa térmica feito antes da aplicação da vacina”

Art. 69 Está proibido a vacinação domiciliar em crianças que 
apresentaram reação alérgica grave (urticária, choque anafilático, 
episódio hipotônico hiporresponsivo e crise convulsiva) a um dos 
componentes das vacinas a serem administradas no momento da 
visita. somente poderá retornar a realizar a vacinação domiciliar 
mediante investigação médica para a causalidade e prescrição 
para troca de esquema vacinal, conforme Manual de Vigilância 
Epidemiológica de Eventos adversos pós-Vacinação/Ms.

Art. 70 o transporte da vacina deverá ser feito em veículo clima-
tizado, de forma a garantir a qualidade e integridade das vacinas 
até o seu destino, devendo:  

I. a equipe que transporta a vacina deverá ser orientada sobre cuidados 
especiais para a manutenção da qualidade dos imunobiológicos;
II. as vacinas devem ser transportadas em caixas térmicas que 
mantenham temperaturas entre +2°C a +8°C, com monitoramento 
através de termômetro com cabo extensor; 
III. as caixas térmicas devem ser acondicionadas de forma que 
evitem o deslocamento das mesmas no interior do veículo; 
IV. os resíduos gerados durante a aplicação de vacinas domicilia-
res devem ser transportados e ter sua destinação final de forma 
adequada. 

CAPÍTULO X
Das disposições finais

Art. 71 a sala de vacina de estabelecimento privado de vacina-
ção deverá fixar em local visível o Alvará Sanitário e o Termo de 
Credenciamento.

Art. 72 a inobservância dos requisitos desta portaria constitui in-
fração sanitária, nos termos da lei Estadual nº. 6.320, de 20 de 
dezembro de 1983, suas atualizações ou instrumento legal que 
venha a substituí-la, sem prejuízo das responsabilidades civil, ad-
ministrativa e penal cabíveis.

Art. 73 os estabelecimentos de vacinação credenciados e licen-
ciados anteriormente à data de publicação desta portaria deverão 
adequar-se aos critérios exigidos.

Art. 74 Toda alteração dos requisitos técnicos descritos nesta portaria 
deverá, obrigatoriamente, ser discutida e aprovada pela diretoria 
de Vigilância Epidemiológica e diretoria de Vigilância sanitária da 
secretaria de Estado da saúde.

Art. 75 o não cumprimento desta portaria implica em descreden-
ciamento do serviço e infração sanitária. 

Art. 76 o cumprimento desta portaria não desobriga os proprietários 
ou responsáveis por salas de vacinação, de observarem o disposto 
em outras normas regulamentares.

Art. 77 Todos os atos normativos mencionados nesta portaria, 
quando substituídos ou atualizados por novos atos, terão a referência 
automática atualizada em relação ao ato de origem.

Art. 78 as dúvidas relativas à interpretação e aplicação desta por-
taria serão dirimidas pela diretoria de Vigilância Epidemiológica e 
diretoria de Vigilância sanitária da secretaria de Estado da saúde.

Art. 79 revoga-se a portaria nº 985, de 15 de dezembro de 2020 
e a portaria sEs nº 202 de 15 de março de 2022.
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Art. 80 Esta portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação. 
ALDO BAPTISTA NETO
Secretário do Estado da Saúde de Santa Catarina

ANEXO I

TErMo dE aUTorizaÇÃo saniTÁria para VaCinaÇÃo
EXTraMUros EsporÁdiCa
razão social do estabelecimento com sala de vacina:

CnpJ:

Endereço:

nº:

Complemento:

bairro:

Município:

Telefone:

E-mail:

responsável Técnico pela sala de vacina:

nº do Conselho de Classe:

Endereço do local onde será realizada a vacinação extramuro 
esporádica:

nº:

Complemento:

bairro:

data ou período em que será realizada a vacinação extramu-
ro:

nomes dos responsáveis pela realização da atividade de 
vacinação:

Tipo de atividade: VACINAÇÃO EXTRAMURO ESPORÁDICA

O ESTABELECIMENTO DE SAÚDE ESTÁ AUTORIZADO 
A REALIZAR A ATIVIDADE DE VACINAÇÃO EXTRAMURO 
ESPORÁDICA NO LOCAL E DATA(S) ACIMA CITADO. RES-
SALTA-SE QUE PODERÁ SOFRER INSPEÇÃO SANITÁRIA 
E SER MONITORADO PELAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓ-
GICA E SANITÁRIA NO LOCAL E DATA(S) INFORMADOS 
NESTE TERMO.

ESTE DOCUMENTO É VÁLIDO SOMENTE PARA O LOCAL 
E DATA(S) PRÉ-ESTABELECIDOS E DEVERÁ ESTAR 
VISÍVEL NO LOCAL DA VACINAÇÃO EXTRAMURO ESPO-
RÁDICA.

CONCEDIDO POR:
(Identificação da Vigilância Sanitária responsável pela 
concessão do termo)

DATA:

AUTORIDADE SANITÁRIA:
(assinatura(s) do(s) responsável(is) pela concessão do 
termo)

Publicando por incorreção.
877275
EsTado dE sanTa CaTarina
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL Nº 046/2022 - CADASTRAMENTO DE FARMÁCIA PÚ-
BLICA E HOSPITALAR
a diretora de Vigilância sanitária do Estado de santa Catarina torna 
público, o cadastramento das empresas constantes no anexo i, 
conforme determina o artigo 28 da portaria n° 344 de 12 de maio 
de 1998 e o artigo 124 da portaria n° 06 de 29 de janeiro de 1999, 
para aviar e/ou dispensar medicamentos de uso sistêmico a 
base de substâncias da "Lista C2 - Retinóicas" e de suas atu-
alizações, e os medicamentos a base de "Misoprostol - Lista 
C1" (outras substâncias sujeitas a Controle Especial) da portaria 
sVs/Ms n° 344/1998 e suas atualizações.
Publique - se.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2022.

Lucélia Scaramussa Ribas Kryckyj

ANEXO I

Empresa /
CnpJ

n° proces-
so/data Endereço

aviar - dispen-
sar

raia dro-
Gasil s/a
61.585.865
/2970-65

sEs 
00217367

/2022
04/11/2022

r General osvaldo 
pinto da Veiga, nº 
1520, nossa sra 
salete, Criciúma/

sC,
CEp: 88813-355

6000
(seis mil) 

comprimidos/
cápsulas/mês de 

isotretinoína
600

(seiscentos) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
acitretina

Jl CoMÉr-
Cio dE ME-
diCaMEn-
Tos lTda
20.169.807
/0001-60

sEs 
00218606

/2022
04/11/2022

rua são João, 
1230, sala 01, são 
João, Tubarão/sC,
CEp: 88708-000

1260
(hum mil duzen-
tos e sessenta 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

raia dro-
Gasil s/a
61.585.865
/2926-91

sEs 
00218721

/2022
07/11/2022

rua prefeito Fre-
derico Hardt, 345, 
Centro, indaial/sC,
CEp: 89080-018

6000
(seis mil) 

comprimidos/
cápsulas/mês de 

isotretinoína
600

(seiscentos) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
acitretina

Cia laTino 
aMEriCana 
dE MEdiCa-

MEnTos
84.683.481
/0662-75

sEs 
00220874

/2022
09/11/2022

aV MinisTro 
ViCTor KondEr 
, 23, sala 01, Cen-

tro, itajaí/sC,
CEp: 88301-700

8700
(oito mil e 

setecentos) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

Cia laTino 
aMEriCana 
dE MEdiCa-

MEnTos
84.683.481
/0223-08

sEs 
00220930

/2022
09/11/2022

rua são Jorge, 
243, Centro, Floria-

nópolis/ sC,
CEp: 88015-320

8700
(oito mil e 

setecentos) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

sErViCo 
soCial da 
indUsTria
03.777.341
/0079-26

sEs 
00221274

/2022
09/11/2022

av. salomão Car-
neiro de almeida, 

520, sala 02, 
Centro, Curiti-

banos/sC, CEp: 
89520-000

1200
(hum mil e 
duzentos) 

comprimidos/
cápsulas/mês de 

isotretinoína
a. r. 

MonTEiro 
CoMErCio 
dE MEdi-

CaMEnTos 
EirEli 

41.095.146
/0001-45

sEs 
00222640

/2022
10/11/2022

av. Tancredo 
neves, 315, sala 
02, Centro, santa 
Terezinha do pro-

gresso/sC,
CEp: 89983-000

240
(duzentos 

e quarenta) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

droGari E 
FarMaCia 

pHarMana-
za lTda

46.514.312
/0001-14

sEs 
00222682

/2022
10/11/2022

rua Tinho deus, 
1150, sala 03, 

operária, araran-
guá/sC,

CEp: 88901-400

120
(cento e vinte) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

Cia laTino 
aMEriCana 
dE MEdiCa-

MEnTos
84.683.481
/0700-35

sEs 
00222699

/2022
10/11/2022

av. bayer Filho, 
665, Centro, Tiju-

cas/sC,
CEp: 88200-000

8700
(oito mil e 

setecentos) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

FarMaCia 
borTolan-

za lTda
47.365.918
/0001-06

sEs 
00226400

/2022
17/11/2022

rua Visconde do 
rio branco, 994, 
Centro, palmitos/

sC,
CEp: 89887-000

420
(quatrocentos e 
vinte) comprimi-
dos/cápsulas/

mês de isotreti-
noína

Cia laTino 
aMEriCana 
dE MEdiCa-

MEnTos
84.683.481
/0707-01

sEs 
00227930

/2022
18/11/2022

rua presidente 
nereu, 38, sala 01, 
Centro, ituporanga/

sC,
CEp: 88400-000

8700
(oito mil e 

setecentos) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

Cia laTino 
aMEriCana 
dE MEdiCa-

MEnTos
84.683.481
/0259-19

sEs 
00228673

/2022
21/11/2022

rua augusto 
Klapoth, 55, sala 
01, Águas Claras, 

brusque/sC,
CEp: 88357-100

8700
(oito mil e 

setecentos) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

raia dro-
Gasil lTda
61.585.865
/3033-08

sEs 
00231885

/2022
24/11/2022

aVEnida 2ª aVE-
nida, 270, MEia 

praia, iTapEMa/
sC, CEp: 88220-

000

6000 (seis mil) 
comprimidos/
cápsulas/mês 

de isotretinoína  
600

(seiscentos) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
acitretina

FarMaCias 
sao raFaEl 

lTda
01.659.445
/0001-40

sEs 
00232035

/2022
24/11/2022

rua borges de 
Medeiros, 2241, 

passo dos Fortes, 
Chapecó/sC, CEp: 

89801-160

570 (quinhen-
tos e setenta) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

FarMaCias 
sao raFaEl 

lTda
01.659.445
/0003-02

sEs 
00232082

/2022
24/11/2022

avenida Getúlio 
dorneles Vargas, 

121, Centro, 
Chapecó/sC, CEp: 

89801-000

570 (quinhen-
tos e setenta) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

FarMaCias 
sao raFaEl 

lTda
01.659.445
/0005-74

sEs 
00232101

/2022
24/11/2022

avenida irineu 
bornhausen, 640, 
letra E, palmital, 

Chapecó/sC, CEp: 
89814-650

570 (quinhen-
tos e setenta) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

FarMaCias 
sao ra-

FaEl lTda 
01.659.445
/0006-55

sEs 
00232174

/2022
25/11/2022

avenida são 
pedro, 1119 E, 
são Cristóvão, 

Chapecó/sC, CEp: 
89801-300

570 (quinhen-
tos e setenta) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

FarMaCias 
sao ra-

FaEl lTda 
01.659.445
/0009-06

sEs 
00232209

/2022
25/11/2022

rua Marechal 
deodoro da Fonse-
ca, 326 E, Centro, 

Chapecó/sC,
CEp: 89801-060

570 (quinhen-
tos e setenta) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

FarMaCias 
sao ra-

FaEl lTda 
01.659.445
/0004-93

sEs 
00232231

/2022
28/11/2022

avenida senador 
atílio Fontana, 
2671, Efapi, 

Chapecó/sC, CEp: 
89809-506

570 (quinhen-
tos e setenta) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

FarMÁCia 
rosalia 
lTda Epp
83.234.401
/0001-33

sEs 
00232801

/2022
25/11/2022

rua Curt Hering, 
922, Centro, pre-

sidente Getúlio/sC,
CEp: 89150-000

270 (duzen-
tos e setenta) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

VarEla 
da rosa & 

rodriGUEs 
CoMErCio 
dE MEdi-

CaMEnTos 
lTda

30.598.529
/0005-43

sEs 
00233561

/2022
29/11/2022

rua santo antônio, 
126, loja 02, Cen-
tro, Criciúma/sC, 
CEp: 88801-440

120 (cento e vin-
te) comprimidos/
cápsulas/mês de 

isotretinoína

sErViÇo 
soCial da 
indÚsTria
03.777.341
/0012-19

sEs 
00233585

/2022
29/11/2022

rua da Universida-
de, 346, sala 25, 

Cidade Universitá-
ria pedra branca, 
palhoça/sC, CEp: 

88137-074

1200
(hum mil e 
duzentos) 

comprimidos/
cápsulas/mês de 

isotretinoína

FarMaCia E 
droGaria 
prEÇo ME-
lHor lTda
13.730.568

/0011-81

sEs 
00233783

/2022
29/11/2022

rua 15 de novem-
bro, 862, Centro, 
blumenau/sC,

CEp: 89010-000

1200
(hum mil e 
duzentos) 

comprimidos/
cápsulas/mês de 
isotretinoína 200

(duzentos) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
acitretina

Cia laTino 
aMEriCana 
dE MEdiCa-

MEnTos
84.683.481

/0110-20

sEs 
00235566

/2022
29/11/2022

rua 15 de novem-
bro, 1278, Centro, 

blumenau/sC,
CEp: 89010-000

8700
(oito mil e 

setecentos) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

droGaria 
lEonardo 

lTda
80.445.711
/0001-09

sEs 
00238299

/2022
02/12/2022

rua Chapecó, 
56, Guatá, lauro 

Muller/sC,
CEp: 88880-000

600
(seiscentos) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

FarMÁCia E 
droGaria 
nissEi s.a
79.430.682
/0426-31

sEs 
00236580

/2022
30/11/2022

rua otto pfuetzen-
reuter, 547, Costa 
e silva, Joinville/
sC, CEp: 89219-

200

1650
(hum mil 

seiscentos 
e cinquenta) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

FarMaCia 
rGpE lTda
10.841.243
/0007-00

sEs 
00239277

/2022
05/12/2022

rua Frei rogé-
rio, 505, Centro, 

lages/sC
CEp: 88502-161

120
(cento e vinte) 
comprimidos/

cápsulas/mês de 
isotretinoína

Cod. Mat.: 876824
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a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2021TR000744.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: Município de palhoça. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima nona 
(da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula vigésima nona – da Vigência”: 
O prazo do Convênio n° 2021TR000744 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 28 de novembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e Eduardo Freccia, 
pelo Município.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR001195.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saúde 
– FEs. CONVENENTE: associação das irmãs Franciscanas de 
são José, mantenedora do Hospital nossa senhora da Conceição, 
com sede no Município de angelina. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima nona (da Vigência) 
do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláu-
sula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula Vigésima nona – da Vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2022TR001195 fica prorrogado até 31 de 
março de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 25 de novembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e zulmira aparecida 
Mendonça Martins, pela associação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2020TR000273.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: Município de Criciúma. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Trigésima (da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Trigésima – da Vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2020TR000273 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 21 de novembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e Clésio salvaro, 
pelo Município.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000834.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: secretaria Municipal de saúde de 
santo amaro da imperatriz, por meio do Fundo Municipal de saúde. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula 
Vigésima nona (da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas 
razões expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar 
a cláusula aditada com a presente redação: “Cláusula Vigésima 
Nona – Da Vigência”: O prazo do Convênio n° 2022TR000834 fica 
prorrogado até 30 de junho de 2023, tendo em vista o disposto no 
art. 41 do decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA 
SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração 
do adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamento 
atendendo-se aos ditames legais especificamente para que a Con-

venente possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA 
– DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do 
Termo que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 28 de novembro 
de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e Jaqueline 
Kraus, pela sMs.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000063.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: Congregação das servas de Maria 
reparadoras, mantenedora do Hospital nossa senhora das dores, 
com sede no município de Capinzal. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima nona (da Vigência) 
do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláu-
sula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula Vigésima nona – da Vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2022TR000063 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 29 de novembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: Aldo Baptista Neto, pela SES e Glória Josefina Viero, 
pela Congregação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2020TR000496.
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: Município de 
Maracajá. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada 
a Cláusula Trigésima primeira (da Vigência) do termo que a este 
deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula Trigésima primeira – da Vigência”: o prazo do Convê-
nio n° 2020TR000496 fica prorrogado até 30 de junho de 2023, 
tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto nº 127, de 30 de 
março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: a 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais 
especificamente para que a Convenente possa executar objeto 
conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do Termo que a este deu causa. 
DATA: Florianópolis, 05 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo 
baptista neto, pela sEs, Thiago augusto Vieira, pela siE e anibal 
brambila, pelo Município.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000710.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saúde 
– FEs. CONVENENTE: Hospital nossa senhora das Graças, com 
sede no município de bom retiro. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima nona (da Vigência) 
do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláu-
sula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula Vigésima nona – da Vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2022TR000710 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 07 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e alfredo Martinho 
rosar, pelo Hospital.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR001768.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saúde 
– FEs. CONVENENTE: HHospital de Caridade senhor bom Jesus 
dos passos, com sede no município de laguna. CLÁUSULA PRI-
MEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima nona (da 

Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Vigésima nona – da Vigência”: 
O prazo do Convênio n° 2022TR001768 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 01 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e Tatiana Mansur 
blosfed, pelo Hospital.

Cod. Mat.: 876850

PORTARIA nº. 1325 – 06/12/2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atri-
buições legais, conforme delegação de competência estabelecida 
nos termos do decreto nº.1860/2022 e conforme processo sEs 
239472/2022, resolve REMOVER a servidora GRACE ELLA BE-
RENHAUSER, matrícula nº. 0373802-7-01, ocupante do cargo de 
Técnico em atividades administrativas, originária da Gerência de 
Controle e avaliação do sistema - GECas, nível GEpro-sEs-12/J, 
para atuar na Gerência de regulação ambulatorial - GEraM, a 
contar de 01/12/2022.

ALDO BAPTISTA NETO
secretário de Estado da saúde

Cod. Mat.: 877063

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000912.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: sociedade literária e Caritativa 
santo agostinho, mantenedora do Hospital são José, com sede 
no Município de Criciúma. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: 
Fica aditada a Cláusula Vigésima nona (da Vigência) do termo que 
a este deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula vigésima nona – da Vigência”: o prazo do Convênio n° 
2022TR000912 fica prorrogado até 30 de junho de 2023, tendo 
em vista o disposto no art. 41 do decreto nº 127, de 30 de março 
de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: a jus-
tificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais 
especificamente para que a Convenente possa executar objeto 
conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do Termo que a este deu causa. 
DATA: Florianópolis, 08 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo 
baptista neto, pela sEs e libera Mezzari, pela sociedade.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2020TR000493.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saú-
de – FEs. CONVENENTE: Município de siderópolis. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Trigésima (da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Trigésima – da Vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2020TR000493 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 07 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e angelo Franqui 
salvaro, pelo Município.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR001763.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: Associação Beneficente Hospitalar 
Guarujá, com sede no município de Guarujá do sul. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima nona 
(da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
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na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Vigésima nona – da Vigência”: 
O prazo do Convênio n° 2022TR001763 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 07 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e ademar Mantovani, 
pela associação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR001347.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: Associação Beneficente Hospitalar 
Guarujá, com sede no município de Guarujá do sul. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima nona 
(da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Vigésima nona – da Vigência”: 
O prazo do Convênio n° 2022TR001347 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 07 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e ademar Mantovani, 
pela associação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2020TR000335.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saúde – 
FEs. CONVENENTE: Município de balneário rincão. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Trigésima (da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Trigésima – da Vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2020TR000335 fica prorrogado até 30 de 
junho de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-
-se aos ditames legais especificamente para que a Convenente 
possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo 
que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 07 de dezembro de 
2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e Jairo Celoy 
Custódio, pelo Município.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR001256.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saúde 
– FEs. CONVENENTE: Município de são João do itaperiú. CLÁU-
SULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima 
nona (da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões 
expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula 
aditada com a presente redação: “Cláusula Vigésima nona – da 
Vigência”: O prazo do Convênio n° 2022TR001256 fica prorrogado 
até 31 de maio de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do 
decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA 
– DA JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo 
visa à operacionalização burocrática do relacionamento atenden-
do-se aos ditames legais especificamente para que a Convenente 
possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo 
que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 05 de dezembro de 
2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e Clézio José 
Fortunato, pelo Município.

Cod. Mat.: 877079

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR001314.

CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: Fundação Hospitalar santa otília, 
com sede no município de orleans. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima nona (da Vigência) 
do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláu-
sula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula vigésima nona – da Vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2022TR001314 fica prorrogado até 31 de 
março de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 04 de novembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e ana suzerli Gava 
sávio, pela Fundação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2020TR001023.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saúde 
– FEs. CONVENENTE: instituto Maria schmitt de desenvolvimento 
de Ensino, assistência social e saúde, mantenedor do Hospital 
são Marcos, com sede no município de nova Veneza. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Trigésima (da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Trigésima – da Vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2020TR001023 fica prorrogado até 31 de 
março de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 07 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e Walmiro Martins 
Charão Júnior, pelo instituto.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2021TR000423.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saúde 
– FEs. CONVENENTE: instituto Maria schmitt de desenvolvimento 
de Ensino, assistência social e saúde do Cidadão, mantenedor 
do Hospital são Marcos, com sede no município de nova Veneza. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula 
Vigésima nona (da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas 
razões expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar 
a cláusula aditada com a presente redação: “Cláusula Vigésima 
Nona – Da Vigência”: O prazo do Convênio n° 2021TR000423 fica 
prorrogado até 31 de março de 2023, tendo em vista o disposto no 
art. 41 do decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA 
SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração 
do adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamento 
atendendo-se aos ditames legais especificamente para que a Con-
venente possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA 
– DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do 
Termo que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 07 de dezembro 
de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e Walmiro 
Martins Charã Júnior, pelo instituto.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000687.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saú-
de – FEs. CONVENENTE: Hospital nossa senhora da paz, com 
sede no município de Água doce. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima nona (da Vigência) 
do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláusula 
segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com a pre-
sente redação: “Cláusula Vigésima nona – da Vigência”: o prazo 
do Convênio n° 2022TR00687 fica prorrogado até 30 de junho de 
2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto nº 127, de 30 
de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: 
A justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais 
especificamente para que a Convenente possa executar objeto 
conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam 

ratificadas as demais cláusulas do Termo que a este deu causa. 
DATA: Florianópolis, 07 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo 
baptista neto, pela sEs e iliseo Vieceli, pelo Hospital.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR001545.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saú-
de – FEs. CONVENENTE: Hospital nossa senhora da paz, com 
sede no município de Água doce. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima nona (da Vigência) 
do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláusula 
segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com a pre-
sente redação: “Cláusula Vigésima nona – da Vigência”: o prazo 
do Convênio n° 2022TR001545 fica prorrogado até 30 de junho de 
2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto nº 127, de 30 
de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: 
A justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais 
especificamente para que a Convenente possa executar objeto 
conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do Termo que a este deu causa. 
DATA: Florianópolis, 07 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo 
baptista neto, pela sEs e iliseo Vieceli, pelo Hospital.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000832.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: associação Congregação de santa 
Catarina, mantenedora do Hospital santa isabel, com sede no Mu-
nicípio de blumenau. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica 
aditada a Cláusula Vigésima nona (da Vigência) do termo que a 
este deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula Vigésima nona – da Vigência”: o prazo do Convênio 
n° 2022TR000832 fica prorrogado até 31 de dezembro de 2023, 
tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto nº 127, de 30 de 
março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: a 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais 
especificamente para que a Convenente possa executar objeto 
conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do Termo que a este deu causa. 
DATA: Florianópolis, 25 de novembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo 
baptista neto, pela sEs e adelaide schmoeller, pela associação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR001494.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: Município de Governador Celso 
ramos. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a 
Cláusula Trigésima primeira (da Vigência) do termo que a este 
deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula Trigésima primeira – da Vigência”: o prazo do Convê-
nio n° 2022TR001494 fica prorrogado até 30 de junho de 2023, 
tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto nº 127, de 30 de 
março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: a 
justificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais 
especificamente para que a Convenente possa executar objeto 
conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do Termo que a este deu causa. 
DATA: Florianópolis, 25 de novembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo 
baptista neto, pela sEs e Marcos Henrique da silva, pelo Município.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR001357.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
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: associação Hospitalar são 
Francisco de assis, mantenedora do Hospital são Francisco de assis, 
com sede no município de santo amaro da imperatriz. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Trigésima (da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Trigésima – da Vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2022TR001357 fica prorrogado até 31 de 
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março de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-se 
aos ditames legais especificamente para que a Convenente possa 
executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATI-
FICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que 
a este deu causa. DATA: Florianópolis, 29 de novembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs, Thiago augusto Vieira, 
pela siE e Cecília rosing stefen, pela associação.

Cod. Mat.: 877085

COLEGIADO SUPERIOR DA SEGURANÇA PÚBLICA E PERICIA 
OFICIAL - CSSPPO
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
O COLEGIADO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E PERÍCIA 
OFICIAL, com execução no Fundo para Melhoria da segurança 
pública, torna pública a ADESÃO à ata de registro de preço oriun-
da pregão Eletrônico nº 050/sEliC/pCsC/2022, cujo o gestor é a 
polícia Civil de santa Catarina. Objeto: registro de preços para 
fornecimento de cadeiras, sofás e/ou longarinas. Fundamentação 
Legal: art. 15 da lei nº 8.666/93 c/c art. 103, do decreto Estadual 
nº 2.617/2009 e instrução normativa nº 017/sEa/2020. Data da 
Assinatura: 07/12/2022 Processo Digital SGP-e: pCsC 91079/2022.

Cod. Mat.: 877032

portaria n° 443/pMsC, de 06/12/2022.

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CA-
TARINA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado no art. 
22, XXi, da Constituição Federal, no art. 4º do decreto lei nº 667/69, 
com redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.010/83; assim como no 
Art. 107 da Constituição do Estado de Santa Catarina; no Decreto 
nº 348/2019; no inciso XVII do Art. 3º e Art. 36 do Ato nº 1395/
PMSC/2019; e conforme ATO DA POLÍCIA MILITAR nº 1547/2022, 
resolve CLASSIFICAR, por conclusão do Curso de Formação de 
Oficiais – CFO 2022, realizado na Academia de Polícia Militar da 
Trindade, no município de Florianópolis/sC, os policiais militares 
abaixo relacionados, COM ÔNUS PARA O ESTADO, a contar de 
09 de dezembro de 2022:

posTo MaT. noME
loT.

dEsTi-
no

MUniCÍpio

asp 926134-6 Moises dos santos 
soares 8bpM Joinville

asp 928708-6 Murilo orige nas-
polini 19bpM araranguá

asp 932941-2 Franklin robert 
ohlweiler 9bpM Criciúma

asp 927961-0 Thiago Fernandes 
José 16bpM palhoça

asp 983193-2 Jhonatan lorenzi 
schneider 34bpM imbituba

asp 619023-5 Fernando lamberti 
bissaco 9bpM Criciúma

asp 928511-3 Guilherme Hof-
fmann rosar 13bpM rio do sul

asp 931650-7 leonardo andré 
schwarz 11bpM são Miguel 

do oeste
asp 929894-0 andré luiz dos 

santos 32bpM indaial

asp 372354-2 alonso baccin 36bpM dionísio 
Cerqueira

asp 928995-0
domingos lessan-
dro Cardoso de 
andrade

31bpM itapema

asp 934099-8 darlan Witkowski 
Cruz 29bpM içara

asp 956686-4 Vitor Hugo Morfim 
da silva 25bpM navegantes

asp 998513-1 Victor Campos de 
oliveira 25bpM navegantes

asp 952780-0 Marcela de souza 
Guimaraes 8bpM Joinville

asp 619022-7 luiz arthur olympio 
de oliveira 14bpM Jaraguá do 

sul
asp 960437-5 Joel Girardi 14bpM Jaraguá do 

sul

asp 928641-1 Wilson Moreira 
branco 6bpM lages

asp 619000-6 Emmanuel Kawa de 
oliveira 8bpM Joinville

asp 619001-4 Heverton da Costa 
pena 17bpM Joinville

asp 928064-2 Tarik douglas 
Tavares 23bpM são bento 

do sul
asp 619009-0 Everton Koupak 38bpM Mafra
asp 929253-5 daniel baldessar 

rosso 33bpM Curitibanos

asp 933765-2 paulo Cesar dos 
santos Junior 17bpM Joinville

asp 953533-0 semyrames pinho 
araujo 17bpM Joinville

asp 933301-0 andre luiz albino 6bpM lages
asp 618999-7 Victor augusto 

alves dias 17bpM Joinville

asp 934400-4 Thiago dos santos 
piva 6bpM lages

asp 619002-2 Eric rodrigues 
okuyama 36bpM dionísio 

Cerqueira
asp 954779-7 Tito Flavio reis 

Garbelotto 26bpM Herval d 
oeste

asp 619004-9 Juliano staudt 15bpM Caçador
asp 655159-9 Gustavo Muller de 

Melo 15bpM Caçador

asp 619007-3
Webergnton Tho-
maz zimermann 
dias

15bpM Caçador

MarCElo ponTEs
Coronel pM - Comandante-Geral da pMsC

Cod. Mat.: 876843

PORTARIA Nº 444/PMSC de 07/12/2022.
DESIGNO, com base no art. 22, inciso XXi, da CF/88, combinado 
com o art. 4º do decreto-lei nº 667/69, o art. 107 da CE/89, o art. 
5º da lei Complementar nº 380/07, e o § 4º do art. 10 do decre-
to nº 333/07 e lC 767/2020 e com decreto-lei 1274/2021, para 
compor o Corpo Temporário de inativos da segurança pública no 
Estado – Claudio Luiz Cândido, 2º sargento pM rr Mat. 923649-
0, Gerson Luis Machado, 3º sargento pM rr Mat. 917698-5, 
Sérgio de Souza Padilha, 3º sargento pM rr Mat. 918348-5, a 
contar de 12/12/2022.

MARCELO PONTES
Coronel pM Comandante-Geral da pMsC

Cod. Mat.: 877090

PORTARIA Nº 863/GAB/DGPC/PCSC, de 05/12/2022
A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por seu 
DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições, 
resolve PRORROGAR por mais 60 (sessenta) dias o prazo para 
conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 22/2022, 
no qual é acusado o servidor de matrícula nº 379.760-0, mandado 
instaurar pela portaria nº 438/Gab/dGpC/pCsC, de 06/06/2022, 
publicada no doE n.º 21.875, de 11/10/2022, com efeitos a contar 
do dia 10/12/2022.
Marcos Flavio Ghizoni Junior
delegado-Geral da polícia Civil

Cod. Mat.: 875856

PORTARIA Nº 867/GAB/DGPC/PCSC, de 07/12/2022.
A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por seu delegado-
-Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve SUBSTITUIR o 
agente de polícia de classe Viii Devilson Schusler, da Comissão 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 22/2021, instaurado 
através da portaria nº 1095/Gab/dGpC/pCsC, de 05/11/2021, 
publicada no doE n.º 21.641, de 08/11/2021, DESIGNANDO a 
delegada de polícia de Entrância Especial Cláudia Regina Bernardi 
da Silva, matrícula nº 283.256-9, para exercer a função de Vogal.
Marcos Flávio Ghizoni Júnior
delegado-Geral da polícia Civil

Cod. Mat.: 876806

POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA – PCSC – EXTRATO DE 
ADITIVO DE CONVÊNIO: Quarto Termo aditivo ao Convênio n° 
2017Tn002016. PARTÍCIPES: o Estado de santa Catarina, atra-
vés da polícia Civil de santa Catarina – pCsC e o Município de 
Florianópolis. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado por 12 
(doze) meses, a contar de 15 de dezembro de 2022, o prazo de 
vigência de que trata a ClÁUsUla QUarTa do Terceiro Termo 
aditivo ao Convênio 2017Tn002016, publicado no doE n. 21.659, 
de 02/12/2021. CLÁUSULA SEGUNDA: Ratificam-se as demais 

cláusulas e disposições constantes do Convênio original e seus 
termos aditivos anteriores. DATA: 08 de dezembro de 2022. SIG-
NATÁRIOS: Marcos Flavio Ghizoni Junior, pela pCsC, e Topázio 
silveira neto, pelo município de Florianópolis.

Cod. Mat.: 876856

POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA – EXTRATO DE TERMO DE 
DOAÇÃO PCSC 107499/2022. PARTÍCIPES: o Estado de santa 
Catarina, através da polícia Civil de santa Catarina – pCsC e o 
Conselho da Comunidade da Comarca de ibirama. OBJETO: 1 (um) 
kit CTT 40 Taurus, contendo 1 (uma) carabina semi-automática CTT 
40 Taurus e acessórios necessários, 1 (uma) mira óptica holográfica 
(red dot), 100 (cem) munições de treino e 60 (sessenta) munições 
reais, avaliados em r$ 13.180,00 (treze mil cento e oitenta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: indeterminado. DATA: 08 de dezembro de 
2022. SIGNATÁRIOS: Marcos Flavio Ghizoni Junior, pela pCsC, 
e Francis patrick Kietzer, pelo Conselho.

Cod. Mat.: 876944

ATO PUNITIVO Nº 26/PCSC/DGPC/CORPC/22, de 08/12/2022.
A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por seu 
CORREGEDORGERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com a decisão prolatada na 
sindicância acusatória n. 14/2022  pCsC 12746/2022, resolve 
SUSPENDER por 6 (seis) dia(s) o servidor MARLON FULVIO 
TAVARES, matrícula n. 0378535101, aGEnTE dE polÍCia CiVil, 
por infração ao artigo 208, incisos XV e XVii, da lei n. 6.843/86  
EpC/sC.
ALESSANDRO DE SOUSA ISOPPO
CorregedorGeral da Polícia Civil

Cod. Mat.: 877050

EXTraTo da dECisÃo do proCEsso adMinisTraTiVo 
sanCionador – pCsC 102717/2022
a Polícia Civil de Santa Catarina/Fundo de Melhoria da Polícia 
Civil, inscrita no CnpJ sob nº 07.188.579/0001-07, considerando o 
disposto nos autos do processo pCsC 102717/2022, onde figura 
como contratada Comercial Multville Ltda, CnpJ 06.220.022/0001-
43, com fundamento no art. art.7º da Lei 10.520/02;art. 109 e art. 
110, i do regulamento Geral para Contratação de Materiais, ser-
viços, obras e serviços de Engenharia, no âmbito  do  sistema  
administrativo  de  Gestão  de  Materiais  e  serviços –saGMs,  
aprovado  pelo Decreto nº 2.617, de16 de setembro de 2009;Edital 
de pregão Eletrônico nº 92/2022, item 22–das sanções,  22.1, 
subitem ii - Multa, “a” ,0,33%  (trinta  e  três  centésimos  por  
cento)  por  dia  de atraso;  e art.  110,  I do Regulamento  Geral  
para  Contratação  de  Materiais,  serviços,  obras  e serviços de 
Engenharia, no âmbito do sistema administrativo de Gestão de 
Materiais e serviços –saGMs, aprovado pelo decreto nº 2.617, 
de16 de setembro de 2009;Edital de Pregão Eletrônico nº  92/2022,  
item 22–das sanções,  22.1, subitem i – advertência, autorização 
e na observância da orientação Técnica nº 004/2010 da secre-
taria de Estado da Fazenda, DECIDE pela aplicação de multa no 
valor de R$ 1.241,40 (hum mil, duzentos e quarenta e um reais e 
quarenta centavos), dos quais, r$ 206, 90 (duzentos reais e seis 
reais e noventa centavos, por dois dias de atraso e r$ 1.34,50 
(hum mil e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) por dez dias 
de atraso e advertência pela alteração  unilateral  da  forma  de  
entrega  única  para entrega parcelada.
Florianópolis, 23nov2022.
Gustavo Oliveira Altemar
delegado de polícia diretor
diretoria de administração e Finanças
Coordenadoria do Fundo de Melhoria da polícia Civil

Cod. Mat.: 876792

PORTARIA N° 080/2022/PCI, de 07/12/2022
o pEriTo-GEral da polÍCia CiEnTÍFiCa do EsTado dE 
sanTa CaTarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 45-b, parágrafo único, da lei Complementar nº 741, de 
12 de junho de 2019, e conforme art. 15, §8º, da lei nº 8.666/93, 
resolve dEsiGnar os servidores TiaGo pETrY, matrícula nº 
656.478-0, EMErson israEl sanTos dE liMa, matrícula nº 
969.768-3, e TaTianE GoMEs, matrícula nº 396.503-1, para, sob 
a presidência do primeiro, comporem a comissão de recebimento 
dos itens do “projeto Cadeia de Custódia”, da secretaria nacional 
de segurança pública – sEnasp, referentes ao pregão nº 13/2022 
para aquisição de Envelopes de segurança, lacres de segurança 
e sacos Mortuários (Cobre corpo) para auxiliar as instituições de 
segurança pública dos estados e do distrito Federal, conforme 
Contrato 86 e Contrato 87 (ssp 4202/2022).
JULIO FREIBERGER FERNANDES
perito-Geral da Polícia Científica
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PORTARIA N° 081/2022/PCI, de 07/12/2022
o pEriTo-GEral da polÍCia CiEnTÍFiCa do EsTado dE 
sanTa CaTarina, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo artigo 45-b, parágrafo único, da lei Complementar nº 
741, de 12 de junho de 2019, Considerando a necessidade de dar 
continuidade aos trabalhos de padronização de procedimentos e 
definições quanto aos exames realizados na área da Engenharia 
Forense; RESOLVE:
art. 1º prorrogar a Comissão de Trabalho destinada ao estudo, 
condução e elaboração de recomendações técnicas quanto à re-
alização de exames e elaboração de laudos periciais na área da 
Engenharia Forense, e à atuação estadualizada em casos de maior 
complexidade, instituída pela portaria nº 030/dppdp/diGE/iGp, de 
17.11.2021, publicada no Diário Oficial nº 21650, de 19.11.2021, 
atualizada pelas portarias nº 033/dppdp/diGE/iGp, de 21.12.2021, 
e 049/2022/pCi, de 21.07.2022, pelo período de 01 (um) ano, a 
contar do dia 19.11.2022, podendo ser prorrogada.
art. 2º designar para também compor a referida comissão, sem 
prejuízo das suas atribuições, os servidores GUilHErME bEz 
baTTi HUbbE, perito Criminal, matrícula nº 0609269-1-01, allan 
THiEsEn, perito Criminal, matrícula nº 0605604-0-01, inGrid 
KnoCHEnHaUEr dE soUza MEndEs, perita Criminal, matrícula 
nº 0645657-0-01, JEssiCa CEolin dE bona, perita Criminal, 
matrícula nº 0645621-9-01, JHonaTHan razzini, perito Crimi-
nal, matrícula nº 0645622-7-01, JUlia CaMpos doTTo, perita 
Criminal, matrícula nº 0640673-4-01, islas sTEin bUTH, perito 
Criminal, matrícula nº 0645619-7-01 e Giani FanTon, perito Cri-
minal, matrícula nº 0306677-0-02.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JULIO FREIBERGER FERNANDES
Perito-Geral da Polícia Científica

Cod. Mat.: 876967

PORTARIA Nº 25, de 07 de dezembro de 2022.
A Presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de 
Santa Catarina – Santur, com fulcro no art. 1º, §1º, ii, “a”, do 
dE 348/19, c/c arts. 27, do dE 344/19, e 9º, da inC dGpa-sEa/
dCoG-sEF n. 01, de 12/04/11, rEsolVE:
art. 1º DESIGNAR os servidores Daniel Henrique Camargo de 
Souza, matrícula 0388373-6-02, Daiko Lima e Silva, matrícula 
0950202-5-01, e Elisiane Magnus Hendler, matrícula 0958024-7-01, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem a comissão que irá 
proceder ao inventário, avaliação, reavaliação, redução do Valor 
recuperável do ativo, depreciação, amortização, Exaustão dos 
bens Móveis e baixas dos bens móveis e de consumo da santur.
art. 2º Esta portaria tem seus efeitos pelo período de 1 (um) ano a 
contar do dia 25/11/2022, devendo o relatório final estar concluído 
até o término de cada exercício.
art. 3° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Henrique Matos Maciel
presidente da sanTUr

Cod. Mat.: 876966

RESOLUÇÃO ARESC Nº 249
Estabelece o Código de Conduta Ética no âmbito da agência de 
regulação de serviços públicos de santa Catarina.
a diretoria Colegiada da agência de regulação de serviços públicos 
de santa Catarina - arEsC, no uso de suas atribuições legais, e 
no disposto no inciso ii do art. 4º e no art. 23º da lei ordinária nº 
16.673, de 11 de agosto de 2015,
rEsolVE:
Estabelecer o Código de Conduta Ética no âmbito da agência de 
regulação de serviços públicos de santa Catarina.
TÍTUlo i
da FUnÇÃo pÚbliCa
art. 1º no exercício de suas atividades, os servidores da arEsC 
devem nortear-se pelos princípios éticos, com destaque para a 
dignidade, o zelo, o decoro, a disciplina e a consciência, devendo 
seus atos, atitudes e comportamentos se sustentarem na busca 
pela preservação da honra e da tradição de seus serviços, em prol 
da sociedade e do interesse público, sobrelevando o sentimento 
de respeito e de confiança para com a sociedade.

Art. 2º Os servidores da ARESC, para fins de aplicação deste 
código, são:
I. Os ocupantes dos cargos efetivos e em comissão;
ii. aqueles que, mesmo pertencendo a outra instituição, prestem 
serviços ou desenvolvam quaisquer atividades junto à arEsC, de 
natureza permanente, temporária ou excepcional.
TÍTUlo ii
nossa MissÃo
art. 3º assegurar a adequada prestação dos serviços de energia 
elétrica, gás canalizado, transporte, recursos minerais e saneamento 
básico no Estado de santa Catarina, contribuindo para o desen-
volvimento sustentável dos setores e garantindo o equilíbrio nas 
relações entre usuários, prestadores de serviços e poder público.
TÍTUlo iii
dos prinCÍpios ÉTiCos
art. 4º a conduta dos servidores da arEsC deverá estar pautada 
com os princípios da: legalidade, eficiência, impessoalidade, pu-
blicidade, moralidade, independência, integridade, pontualidade 
e cordialidade:
a) legalidade: estudar e conhecer a legislação aplicada no seu 
trabalho e normas complementares que regem sua atividade;
b) Eficiência: ser eficiente no desempenho de suas atividades, 
obtendo assim resultados que sejam eficazes e conjuntamente 
racionais e sempre viáveis economicamente;
c) impessoalidade: conduzir as atividades sem personalizar. desen-
volver as atividades sem qualquer forma ou tipo de preconceito e 
sem dar tratamento preferencial a qualquer pessoa, física ou jurídica;
d) publicidade: em todas suas ações agir com o máximo de trans-
parência em seus atos, sem ferir sigilo de informações quando 
for o caso. Considerar sempre que a publicidade de qualquer ato 
administrativo constitui condição para sua validade jurídica e do 
direito administrativo;
e) Moralidade: ser honesto consigo e a sociedade. praticar o bem 
e o justo, sempre em prol da boa-fé e probidade;
f) independência: ser independente nas decisões administrativas. 
o servidor público só pode fazer o previsto em lei. sua indepen-
dência é pautada em seguir ditames das normas e leis a qual é 
submetido. nenhuma pressão ou lobby podem afastar o servidor 
dessa direção;
g) integridade:  sempre que estiver o servidor diante de mais de 
uma opção, escolha sempre a melhor e mais vantajosa para o bem 
comum e a sociedade;
h) pontualidade: cumprir compromissos e deveres dentro dos pra-
zos estabelecidos;
i) Cordialidade: ser respeitoso e cordial no seu ambiente de trabalho 
e no tratamento junto ao público. Tratar todos com urbanidade, 
cortesia, sinceridade e respeito.
TÍTUlo iV
da CondUTa
art. 5º as normas de conduta descritas abaixo, possibilitam que 
a Ética esteja associada, na prática, com o dia a dia do servidor, 
assim o orientando no exercício de suas atividades.
i. Compete ao servidor da arEsC:
a) Pautar suas atividades e conduta pelo Código de Ética da ARESC;
b) Cumprir e zelar as leis, as normas e os regulamentos deste 
Código de Ética e legislação subsidiária;
c) Manter a identidade institucional da agência, não fazendo uso 
de seu nome, marcas e símbolos sem estar devidamente autori-
zado para isso;
d) zelar pelo patrimônio da arEsC, fazendo uso cuidadoso e ade-
quado dos seus equipamentos e materiais, destinados à execução 
de suas atividades;
e) Manter o sigilo de informações privilegiadas das quais tenha 
conhecimento por suas atividades desenvolvidas;
f) divulgar informações ou responder pela agência, somente quando 
autorizado pela Autoridade Superior;
g) abster-se de divulgar, por qualquer meio, críticas a colegas, 
aos superiores, aos subordinados hierárquicos ou à Instituição;
h) Manter uma relação com os colegas e em relação às atividades 
da agência colaborativa, sempre objetivando facilitar e agilizar os 
trabalhos;
i) Manter-se atualizados com os regramentos e as legislações vi-
gentes pertinentes à área onde exerce suas atividades;
j) buscar constantemente a melhoria e aprimorar o desempenho 
pessoal, inclusive com a participação em estudos, cursos e eventos 
relacionados no exercício de suas atividades;
k) não aceitar se submeter a exigências ou pedidos de superiores 
hierárquicos, ou de interessados que busquem quaisquer favores, 
benesses ou vantagens;
l) realizar com moderação pertinente as suas prerrogativas fun-
cionais que lhe sejam atribuídas;
m) Comunicar imediatamente ao seu superior hierárquico todo e 
qualquer ato ou fato contrário ao interesse público e a este Código 
de Ética;
n) Cooperar e facilitar a realização de atividades dos órgãos de 
controle;
o) Não exercer sua atividade, poder ou autoridade com finalidade 
divergente ao interesse público, mesmo que observando as for-
malidades legais e não cometer qualquer violação expressa à lei;
p) se errar, não oculte o fato. Esforce-se para mitigar suas eventu-
ais consequências negativas e procure aprender com seus erros.

q) participar com pontualidade e dedicação dos treinamentos ofe-
recidos pela instituição.
r) Manter aparência pessoal e vestuário compatíveis com o am-
biente institucional.
s) Estimular e divulgar a prática do Código de Ética da arEsC.
ii. os gestores formados pelo corpo diretivo e gerencial e o Con-
selho Consultivo da arEsC se comprometem a:
a) Aceitar e desempenhar, com zelo e eficiência, quaisquer cargos 
ou funções, justificando sua recusa quando, em caso extremo, 
achar-se impedido ou impossibilitado de servi-las;
b) Evitar que decisões sejam baseadas em relacionamentos pes-
soais e/ou político-partidários;
c) Gerar segurança e saúde no trabalho, garantindo a disponibili-
dade, boas condições de materiais, equipamentos necessários e 
exigindo o uso destes;
d) proporcionar a igualdade de oportunidades para todos os ser-
vidores, em todas as políticas internas, práticas e procedimentos, 
bem como no aperfeiçoamento profissional;
e) Agir como um exemplo ético para todos os servidores da ARESC;
f) Garantir o desenvolvimento de um ambiente onde a liberdade 
para fazer sugestões e apresentar ideias novas seja ampla e irres-
trita, e a livre comunicação e o compartilhamento das informações 
sejam estimulados;
g) Estimular a adequação constante das práticas da arEsC, bem 
como deste Código.
TÍTUlo V
das VEdaÇÕEs ao sErVidor pÚbliCo
art. 6º É vedado ao servidor público:
a) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com 
erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de 
sua profissão;
b) deixar que perseguições, simpatias e antipatias, caprichos e 
interesses de ordem absolutamente pessoal interfiram no trato 
com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com seus 
colegas de trabalho, superiores ou subordinados hierárquicos;
c) Utilizar do seu cargo ou função, amizades, posição e influências, 
para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem;
d) solicitar, pleitear, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo 
de ajuda financeira, gratificação ou prêmio, comissão, doação ou 
vantagem de qualquer forma, pelo cumprimento de suas atividades 
ou para influenciar outro servidor;
e) aceitar presentes, salvo na condição de brindes que não tenham 
valor comercial ou sejam distribuídos por entidades de qualquer 
natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou 
por ocasião de eventos especiais ou datas desde que não ultra-
passem o valor de R$ 100,00 (cem reais);
f) Fazer uso de informações privilegiadas em razão da natureza 
do seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou 
de terceiros;
g) não praticar, não promover e combater qualquer tipo de discri-
minação proveniente de diferenças de etnia, sexo, origem, estado 
civil, condição física, idade, orientação sexual, posição social, credo, 
política ou qualquer outra manifestação de preconceito, bem como 
empenhar-se em constituir política de ações afirmativas, visando 
à construção da equidade e justiça social;
h) disponibilizar, emprestar ou dividir as senhas de serviço/corpo-
rativas fornecidas pela ARESC;
i) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar 
para providencias;
j) desviar o trabalho do servidor público para atendimento a in-
teresse particular;
k) Apresentar-se embriagado no serviço;
l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, 
qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público;
m) Exercer atividade profissional a ética ou ligar o seu nome a 
empreendimento de cunho duvidoso;
n) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendi-
mento de serviço público;
TÍTUlo Vi
das disposiÇÕEs Finais
art. 9º Compete à Comissão para elaboração do Código de Conduta 
Ética, promover a permanente revisão e atualização do presente 
código.
art. 10. a Comissão de Ética encarregar-se-á de propiciar aos
servidores da arEsC com frequência, cursos de especialização
e aperfeiçoamento que versarem sobre matérias afetas a sua área de
atuação.
art. 11. os casos omissos neste Código de Conduta Ética serão 
apreciados pela diretoria Colegiada da arEsC.
art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
João Carlos Grando, presidente, diretor de administração e Finanças, 
em exercício e Diretor de Transportes em exercício; Sílvio Cesar 
dos santos rosa, diretor de Energia, Gás e recursos Minerais, 
diretor de regulação Econômica e normatização em exercício e 
diretor de saneamento básico e recursos Hídricos em exercício.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

autoridade ambiental Fiscalizadora do instituto do Meio ambiente 
de santa Catarina, por intermédio do presente, faz saber, a:

INDÚSTRIA DE MADEIRA RIO ADA LTDA ME (76.573.831/0***-**), 
em local incerto e não sabido, que foi lavrado em seu nome o auto 
de infração ambiental n° 15313-d, processo n° 10109202168949.
Fica inTiMado o autuado supracitado, para que compareça em 
audiência de Conciliação ambiental na data de 26/01/2023, às 
16h00, na Coordenadoria regional de blumenau do iMa, loca-
lizada na rua braz Wanka, n° 238, bairro Vila nova, blumenau/
sC. alternativamente, no prazo de 20 (vinte) dias úteis após a 
publicação, a autuada poderá apresentar dEFEsa prÉVia. Fin-
do o prazo o processo seguirá conforme portaria Conjunta iMa/
CpMa nº 143/2019.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2022.

daniel Vinicius netto
presidente do iMa

Cod. Mat.: 877069

porTaria n° 2467/iprEV dE 08/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 07/05/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2358/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, ii, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, ii, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à HildETE borba pazda 
, matrícula n° 222901351, esposa de FranCisCo pEriClEs 
pazda ,ocupante do cargo de aGEnTE dE poliCia CiVil da 
ssp/poliCia CiVil, falecido em 07/05/2022.

porTaria n° 2468/iprEV  dE 08/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 17/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2363/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à TEodora GElslEiCHTEr 
sCHMiTT , matrícula n° 554940051, esposa de JosE Urbano 
sCHMiTT ,inativado no cargo de JUiz dE paz do TribUnal dE 
JUsTiÇa dE sanTa CaTarina, falecido em 17/04/2021.

porTaria n° 2469 /iprEV  dE 08/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 26/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2384/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, ii, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 73, 
ii, art 6º, i, e art 59, ii, alinea a, c/c inciso ii do art 77, todos da lei 
Complementar nº 412/2008, à aManda rodriGUEs GonÇalEs , 
matrícula n° 961964051, filha menor de JOSE GONÇALES JUNIOR 
, ocupante do cargo de poliCial pEnal da sECrETaria dE 
EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E soCioEdUCaTiVa, 
falecido em 26/04/2021.

porTaria n° 2472/iprEV  dE 08/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 28/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2534/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 73, 
i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à doriVal FiGUEirEdo dE oli-
VEira , matrícula n° 157803051, esposo de Maria das GraÇas 

roUssEnQ oliVEira ,inativada no cargo de proFEssora da 
sECrETaria dE EsTado da EdUCaÇÃo, falecida em 28/04/2021.

porTaria n° 2475/iprEV  dE 09/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 25/05/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2628/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 73, i, 
art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos da lei 
Complementar nº 412/2008, à arMando MElo sCHliCHTinG 
, matrícula n° 140469551, esposo de Maria da ConCEiÇÃo 
ribEiro sCHliCHTinG ,inativada no cargo de proFEssora da 
sECrETaria dE EsTado da EdUCaÇÃo, falecida em 25/05/2021.

porTaria n° 2477iprEV  dE 09/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 03/05/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2653/2021 e 
de conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição 
Federal de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional 103/2019, 
decretolei nº 667/1969 alterado pela lei Federal 13954/2019 de 
17/12/2019 e a instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 06 
de 24/01/2020 da secretaria de previdencia, c/c o decreto Estadual 
nº 862 de 24/09/2020, à GUilHErME KorbEs FrEiTas, matri-
cula n° 900378951, filho menor de IVAN DE ALMEIDA FREITAS , 
colocado na reserva no posto de Cabo da poliCia MiliTar dE 
sanTa CaTarina, falecido em 03/05/2021.

porTaria n° 3222/iprEV  dE 10/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 03/05/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2466/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à Marilda JardiM da silVa, 
matrícula n° 0450164051, esposa de zEno barbosa da silVa, 
inativado no cargo de MEdiCo do TribUnal dE ConTas do 
EsTado dE sanTa CaTarina, falecido em 03/05/2021.

porTaria n° 3225/iprEV  dE 10/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 28/03/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2440/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c os arts. 72 
e 73, i, art 6º, iii, e art 59,ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à Maria MadalEna HErMEs 
ViEira, matrícula n° 0235873551, esposa de Valdir plaCido 
ViEira, inativado no cargo de MoTorisTa da sECrETaria dE 
EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E soCioEdUCaTiVa, 
falecido em 28/03/2021.

porTaria n° 3379/iprEV  dE 18/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 02/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2516/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, ii, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, ii, art 6º, iii, e art 59,ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à KaTHia Maria zaTTar CoTa, 
matrícula n° 0100577451, esposa de odil JosE CoTa, ocupante 
do cargo de proCUrador dE JUsTiÇa do MinisTErio pU-
bliCo dE sanTa CaTarina, falecido em 02/04/2021.

porTaria n° 3429/iprEV  dE 22/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 22/02/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2473/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c os arts. 71 
e 73, i, art 6º, iii, e art 59,ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à Gilda lUiz CEolin MaTos, 
matrícula n° 0043538451, esposa de EdGar rUdi da silVa Ma-
Tos, inativado no cargo de bioQUiMiCo da sECrETaria dE 
EsTado da saUdE, falecido em 22/02/2021.

porTaria n° 3434/iprEV  dE 22/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 17/05/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2480/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59,ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à nElCi nordT alVEs, matrícula 
n° 0010750651, esposa de pEdro pErEira dE alVEs, inativado 
no cargo de aGEnTE dE sErViÇos GErais da sECrETaria 
dE EsTado da saUdE, falecido em 17/05/2021.

porTaria n° 3460/iprEV  dE 23/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 19/03/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2548/2021 e 
de conformidade com os termos do art. 42, § 2º, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
n. 103/2019, decretolei n. 667/1969, alterado pela lei Federal 
n. 13.954 de 17/12/2019, in n. 05 de 15/01/2020 e in n. 06 de 
24/01/2020, c/c o decreto Estadual n. 862 de 24/09/2020, à TErEsa 
MaGGio, matricula n° 0903489751, companheira de Joao dE 
MaTos, colocado na reserva no posto de Cabo  poliCia MiliTar 
dE sanTa CaTarina, falecido(a) em 19/03/2021.

porTaria n° 3477/iprEV  dE 23/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 13/03/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2383/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º,iii, e art 59,ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à zEnaidE pEpEs bEz, matrícula 
n° 0247430151, esposa de FUlVio bEz, inativado no cargo de 
arTiFiCE ii da sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra 
E MobilidadE, falecido em 13/03/2021.

porTaria n° 3478/iprEV  dE 23/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 14/03/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2430/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59,ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à HEribErTo ViTorio daU-
FEnbaCK, matrícula n° 0102869351, esposo de Marli bEnEdET 
daUFEnbaCH, inativada no cargo de proFEssora da sE-
CrETaria dE EsTado da EdUCaÇÃo, falecida em 14/03/2021.

porTaria n° 3709/iprEV  dE 13/12/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 06/05/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2651/2021 e 
de conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição 
Federal de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, 
decretolei nº 667/1969 alterado pela lei Federal nº 13954/2019 
de 17/12/2019 e a instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 
06 de 24/01/2020 da secretaria de previdencia, c/c decreto Esta-
dual nº 862 de 24/09/2020, à Maria dE loUrdEs MarQUEs, 
matricula n° 0905697151, esposa de dElFino lUiz MarQUEs 
sEGUndo, colocado na reserva no posto de sUbTEnEnTE da 
poliCia MiliTar dE sanTa CaTarina, falecido em 06/05/2021.

Cod. Mat.: 876814

porTaria n° 2487iprEV  dE 09/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 15/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2728/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição Federal 
de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional 103/2019, decretolei nº 
667/1969 alterado pela lei Federal 13954/2019 de 17/12/2019 e a 
instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 06 de 24/01/2020 
da secretaria de previdencia, c/c o decreto Estadual nº 862 de 
24/09/2020, à MarizETE sManioTTo FErrEira, matricula n° 
910436451, esposa de HaMilTon alEXandrE FErrEira , co-
locado na reserva no posto de Cabo da poliCia MiliTar dE 
sanTa CaTarina, falecido em 15/04/2021.
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porTaria n° 2504/iprEV  dE 12/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 11/05/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2821/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 72 e 73, i, 
art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos da lei 
Complementar nº 412/2008, à lUCiana paUlina MarCos dE 
soUTo GoUlarT , matrícula n° 176115352, esposa de arTUr 
dE soUTo GoUlarT ,inativado no cargo de MEdiCopnEU-
MoloGia da sECrETaria dE EsTado da saUdE, falecido 
em 11/05/2021.

porTaria n° 2505/iprEV  dE 12/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 13/05/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 2846/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, ii, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, ii, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à HUMbErTo MarTorano 
ViEira , matrícula n° 308689552, esposo de Maria aparECida 
borGEs ViEira, ocupante do cargo de proFEssora da sE-
CrETaria dE EsTado da EdUCaÇÃo, falecida em 13/05/2021.

porTaria n° 2530 /iprEV  dE 12/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 19/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3149/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, ii, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 73, 
ii, art 6º, i, e art 59, ii, alinea a, c/c inciso ii do art 77, todos da lei 
Complementar nº 412/2008, à ViCTor silVEira rodriGUEs , 
matrícula n° 350326751, filho menor de ALEX SILVEIRA RODRIGUES 
, ocupante do cargo de poliCial pEnal da sECrETaria dE 
EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E soCioEdUCaTiVa, 
falecido em 19/06/2021.

porTaria n° 2552 iprEV  dE 13/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 18/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3285/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição Federal 
de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional 103/2019, decretolei nº 
667/1969 alterado pela lei Federal 13954/2019 de 17/12/2019 e a 
instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 06 de 24/01/2020 
da secretaria de previdencia, c/c o decreto Estadual nº 862 de 
24/09/2020, à dEolinda raTKiEViCz, matricula n° 904344651, 
esposa de Mario ViTalino raTKiEWiCz , colocado na reserva 
no posto de TErCEiro sarGEnTo da poliCia MiliTar dE 
sanTa CaTarina, falecido em 18/06/2021.

porTaria n° 2553iprEV  dE 13/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 30/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3293/2021 e 
de conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição 
Federal de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional 103/2019, 
decretolei nº 667/1969 alterado pela lei Federal 13954/2019 de 
17/12/2019 e a instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 06 
de 24/01/2020 da secretaria de previdencia, c/c o decreto Estadual 
nº 862 de 24/09/2020, à MarlizETE da aparECida soarEs 
dE oliVEira liMa matricula n° 916059051, esposa de lEVair 
dE oliVEira liMa , colocado na reserva no posto de Cabo da 
poliCia MiliTar dE sanTa CaTarina, falecido em 30/06/2021.

porTaria n° 2555 iprEV  dE 13/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 30/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3295/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição Federal 
de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional 103/2019, decretolei nº 
667/1969 alterado pela lei Federal 13954/2019 de 17/12/2019 e a 
instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 06 de 24/01/2020 
da secretaria de previdencia, c/c o decreto Estadual nº 862 de 
24/09/2020, à Enzo GabriEl dE oliVEira liMa, matricula n° 
916059053, filho menor de LEVAIR JOSE DE OLIVEIRA LIMA , 
colocado na reserva no posto de Cabo da poliCia MiliTar dE 
sanTa CaTarina, falecido em 30/06/2021.

porTaria n° 2557iprEV  dE 13/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 30/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3296/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição Federal 
de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional 103/2019, decretolei nº 
667/1969 alterado pela lei Federal 13954/2019 de 17/12/2019 e a 
instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 06 de 24/01/2020 
da secretaria de previdencia, c/c o decreto Estadual nº 862 de 
24/09/2020, à MaTEUs JosE dE oliVEira liMa, matricula n° 
916059053, filho menor de LEVAIR JOSE DE OLIVEIRA LIMA , 
colocado na reserva no posto de Cabo da poliCia MiliTar dE 
sanTa CaTarina, falecido em 30/06/2021.

porTaria n° 2579/iprEV dE 14/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 16/07/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3405/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à lUiz onErEs HEinzEn , 
matrícula n° 171198951, esposo de raQUEl braTi HEinzEn 
,inativada no cargo de proFEssora da sECrETaria dE Es-
Tado da EdUCaÇÃo, falecida em 16/07/2021.

porTaria n° 2582iprEV  dE 14/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 07/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3423/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição Federal 
de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional 103/2019, decretolei nº 
667/1969 alterado pela lei Federal 13954/2019 de 17/12/2019 e a 
instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 06 de 24/01/2020 
da secretaria de previdencia, c/c o decreto Estadual nº 862 de 
24/09/2020, à ViCTor paUlo FErrEira dEonisio, matricula 
n° 918000151, filho menor de EVANILDO PAULO DEONISIO , 
colocado na reserva no posto de Cabo da poliCia MiliTar dE 
sanTa CaTarina, falecido em 07/04/2021.

porTaria n° 2591 iprEV  dE 15/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 27/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3433/2021 e 
de conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição 
Federal de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional 103/2019, 
decretolei nº 667/1969 alterado pela lei Federal 13954/2019 de 
17/12/2019 e a instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 06 
de 24/01/2020 da secretaria de previdencia, c/c o decreto Estadual 
nº 862 de 24/09/2020, à TErEsinHa JUCElindia sanTana dE 
MElo, matricula n° 918202051, esposa de JosE JaCir dE MElo 
, colocado na reserva no posto de TErCEiro sarGEnTo da 
poliCia MiliTar dE sanTa CaTarina, falecido em 27/06/2021.

porTaria n°2593 iprEV  dE 15/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 27/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3434/2021 e 
de conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição 
Federal de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional 103/2019, 
decretolei nº 667/1969 alterado pela lei Federal 13954/2019 de 
17/12/2019 e a instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 06 
de 24/01/2020 da secretaria de previdencia, c/c o decreto Estadual 
nº 862 de 24/09/2020, à YUri sanTana dE MElo, matricula n° 
918202052, filho menor de JOSE JACIR DE MELO , colocado na 
reserva no posto de TErCEiro sarGEnTo da poliCia MiliTar 
dE sanTa CaTarina, falecido em 27/06/2021.

porTaria n°2611 /iprEV  dE 16/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 29/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3477/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iV, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à lindarCi XaViEr lEiTE , 
matrícula n° 151570551, companheira de oToniEl rEinaldo 
dE liMa , inativado no cargo de aGEnTE dE poliCia CiVil da 
ssp/poliCia CiVil, falecido em 29/04/2021.

porTaria n° 3682/iprEV  dE 10/12/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 14/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3254/2021 e 
de conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição 
Federal de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, 
decretolei nº 667/1969 alterado pela lei Federal nº 13954/2019 de 
17/12/2019 e a instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 06 
de 24/01/2020 da secretaria de previdencia, c/c decreto Estadual 
nº 862 de 24/09/2020, à daiana paola sanTos, matricula n° 
0925341652, companheira de sandro lUdoViCo MoECKE, 
colocado na reserva no posto de sUbTEnEnTE da poliCia Mi-
liTar dE sanTa CaTarina, falecido em 14/06/2021.

porTaria n° 3692/iprEV  dE 13/12/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 22/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3235/2021 e 
de conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição 
Federal de 1988 e Emenda Constitucional nº 103/2019, decre-
tolei nº 667/1969 alterado pela lei Federal nº 13954/2019 de 
17/12/2019 e a instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 
06 de 24/01/2020 da secretaria de previdencia, c/c decreto Esta-
dual nº 862 de 24/09/2020, à Maria EdUarda baUMGarTnEr 
RODRIGUES DA SILVA, matricula n° 0924288053, filha menor de 
dioGEnEs andrE rodriGUEs da silVa, ocupante do posto de 
TErCEiro sarGEnTo do Corpo dE boMbEiros MiliTar 
dE sanTa CaTarina, falecido em 22/06/2021.

Cod. Mat.: 876858

porTaria n° 2612 /iprEV  dE 16/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 29/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3498/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, i, e art 59, ii, alinea a, c/c inciso ii do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à pEdro rEinaldo XaViEr dE 
LIMA , matrícula n° 151570552, filho menor de OTONIEL REINALDO 
dE liMa , inativada no cargo de aGEnTE dE poliCia CiVil da 
ssp/poliCia CiVil, falecido em 29/04/2021.

porTaria n° 2618 /iprEV  dE 16/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 14/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3521/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, ii, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, ii, art 6º, iV, e art 59, ii, c/c item 5, alinea b, Vi do art 77, to-
dos da lei Complementar nº 412/2008, à lUCilEidE pErEira 
, matrícula n° 387018951, companheira de lEriano anTonio 
Honorio dE soUza, ocupante do cargo poliCial pEnal da 
sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEdUCaTiVa, falecido em 14/06/2021.

porTaria n° 2625 /iprEV dE 16/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 26/05/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3533/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à JosE Elpidio MarTins , 
matrícula n° 37015051, esposo de Elza MaTias MarTins ,ina-
tivada no cargo de proFEssora da sECrETaria dE EsTado 
da EdUCaÇÃo, falecida em 26/05/2021.

porTaria n° 2627 /iprEV dE 16/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 06/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3534/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à albanos Farias dE liMa 
, matrícula n° 54922351, esposo de TErEsinHa sÁ dE liMa 
,inativada no cargo de aGEnTE dE sErViÇos GErais da sE-
CrETaria dE EsTado da EdUCaÇÃo, falecida em 06/06/2021.
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porTaria n° 2628 iprEV  dE 16/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 06/07/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3535/2021 e 
de conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição 
Federal de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional 103/2019, 
decretolei nº 667/1969 alterado pela lei Federal 13954/2019 de 
17/12/2019 e a instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 06 
de 24/01/2020 da secretaria de previdencia, c/c o decreto Esta-
dual nº 862 de 24/09/2020, à ilza Cardoso CosTa, matricula 
n° 902438751, esposa de ManoEl da silVa CosTa , colocado 
na reserva no posto de sUbTEnEnTE da poliCia MiliTar dE 
sanTa CaTarina, falecido em 06/07/2021.

porTaria n° 2629 iprEV dE 16/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 14/07/2020, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3528/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, to-
dos da lei Complementar nº 412/2008, à aMElia sEbasTiana 
pErEira WEiss , matrícula n° 150411851, esposa de lairTo 
WEiss ,inativado no cargo de aGEnTE dE sErViÇos GErais 
da sECrETaria dE EsTado da aGriCUlTUra da pEsCa E 
do dEsEnVolViMEnTo rUral, falecido em 14/07/2020.

porTaria n° 2633 iprEV  dE 19/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 22/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3828/2021 e 
de conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da Constituição 
Federal de 1988 e art 24 da Emenda Constitucional 103/2019, 
decretolei nº 667/1969 alterado pela lei Federal 13954/2019 de 
17/12/2019 e a instruções normativas nº 05 de 15/01/2020 e nº 
06 de 24/01/2020 da secretaria de previdencia, c/c o decreto Es-
tadual nº 862 de 24/09/2020, à pollYana Jarina rodriGUEs 
DA SILVA, matricula n° 924288056, filha menor de DIOGENES 
andrE rodriGUEs da silVa, ocupante do posto de TErCEi-
ro sarGEnTo da poliCia MiliTar dE sanTa CaTarina, 
falecido em 22/06/2021.

porTaria n° 2635 iprEV dE 19/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 25/07/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3645/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 73, 
i, art 6º, ii, e art 59, ii, alinea a, c/c inciso iii e iV do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à HEloisa biEHl biTEnCoUrT 
, matrícula n° 400691751, filha maior invalida de JOAO LUIZ DE 
biTEnCoUrT , inativado no cargo de analisTa lEGislaTiVo ii 
da assEMblEia lEGislaTiVa dE sanTa CaTarina, falecido 
em 25/07/2021.

porTaria n° 2637 /iprEV  dE 19/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 12/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3643/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 73, 
i, art 6º, i, e art 59, ii, alinea a, c/c inciso ii do art 77, todos da lei 
Complementar nº 412/2008, à GUsTaVo FErnandEs pizzollo 
, matrícula n° 163772051, filho menor de HELIO ANTONIO PIZ-
zollo , inativado no cargo de proFEssor da sECrETaria 
dE EsTado da EdUCaÇÃo, falecido em 12/04/2021.

porTaria n° 2641 iprEV dE 19/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 03/07/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3600/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à izoldE THErEzinHa ElY 
, matrícula n° 48138651, esposa de Carlos rUdi ElY ,inativado 
no cargo de adMinisTrador EsColar da sECrETaria dE 
EsTado da EdUCaÇÃo, falecido em 03/07/2021.

porTaria n° 2648 /iprEV dE 19/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 03/08/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3592/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 72 e 73, 
i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à iraCildE anTonio andri-
GHETTi , matrícula n° 156799351, esposo de EloridEs Maria 
CEolla andriGHETTi ,inativada no cargo de proFEssora da 
sECrETaria dE EsTado da EdUCaÇÃo, falecida em 03/08/2021.

porTaria n° 2650 /iprEV  dE 19/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 21/04/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3546/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 73, 
i, art 6º, i, e art 59, ii, alinea a, c/c inciso ii do art 77, todos da lei 
Complementar nº 412/2008, à lUis GUilHErME borGEs FaUCz 
, matrícula n° 400172952, filho menor de FREDDY BRUGGEMANN 
FaUCz , inativado no cargo de adVoGado da assEMblEia 
lEGislaTiVa dE sC, falecido em 21/04/2021.

porTaria n° 2669 /iprEV  dE 20/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 01/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3586/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iV, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à MaUriCY idalVino loU-
rEnÇo , matrícula n° 240071551, companheiro de lEa sUEli 
FranCo , inativada no cargo de aUXiliar dE EnFErMaGEM da 
sECrETaria dE EsTado da saUdE, falecida em 01/06/2021.

porTaria n° 2685 /iprEV  dE 20/09/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEVidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rE-
solVE conceder pensão previdenciária, a contar de 21/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 3836/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 73, 
i, art 6º, iV, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à anair MorGan, matrícula n° 
30047051, companheira de lUiz HErCilio sEMonETTi , inati-
vado no cargo de proFEssor da sECrETaria dE EsTado 
da EdUCaÇÃo, falecido em 21/06/2021.

Cod. Mat.: 876955

porTaria nº 3601 - 30/11/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA ESPECIAL GRUPO SEGURANÇA 
PÚBLICA, com proventos integrais, nos termos do art. 67, i, c/c 
§3°, da lC 412/08, alterada pela lC 773/21, com paridade remu-
neratória, conforme art. 72, § 1º, V da referida lei Complementar, 
de acordo com o processo pCsC 111167/2022 a dilVio JoÃo 
MarTins, matrícula nº 0205870-7-01, no cargo de aGEnTE dE 
polÍCia CiVil, classe Viii, do Grupo: segurança pública - polícia 
Civil, do subgrupo: agente de autoridade policial - do Colegiado 
Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, lotado(a) na 20ª 
delegacia regional de polícia de ituporanga - pC.

porTaria nº 3604 - 30/11/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, nos termos do art. 6º, 
da Emenda Constitucional nº 41 de 19/12/2003, publicada no doU 
de 31/12/2003, c/c art. 40, § 5º, da Constituição Federal, redação 
dada pela EC 20/98, e art. 66 da lC 412/08, redação original, c/c 
art. 86, redação dada pela lC 773/21, com paridade remunerató-
ria, conforme art. 72, § 1º, da referida lei Complementar, dpro nº 
001/2012 – pGE, de acordo com o processo sEd 102924/2022 à 
lEopolda pErEira CaMarGo, matrícula nº 0291755-6-03, no 
cargo de proFEssor, nível iV, referência F, do Grupo ocupacional 
de docência, do Quadro de pessoal do Magistério público Estadual, 
lotado(a) na EEb prof. Egidio barauna, município de lages - sEd.

porTaria nº 3602 - 30/11/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA ESPECIAL GRUPO SEGURANÇA 
PÚBLICA, com proventos integrais, nos termos do art. 67, i, c/c §3°, 
da lC 412/08, alterada pela lC 773/21, com paridade remuneratória, 
conforme art. 72, § 1º, V da referida lei Complementar, de acordo 
com o processo pCsC 91585/2022 a ManoEl JosE da CUnHa, 

matrícula nº 0200380-5-01, no cargo de aGEnTE dE polÍCia 
CiVil, classe Viii, do Grupo: segurança pública - polícia Civil, do 
subgrupo: agente de autoridade policial - do Colegiado superior 
de Segurança Pública e Perícia Oficial, lotado(a) na Gerência de 
apoio operacional, município de Florianópolis - pC.

porTaria nº 3603 - 30/11/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA ESPECIAL GRUPO SEGURAN-
ÇA PÚBLICA, com proventos integrais, nos termos do art. 67, i, 
ii, c/c §3°, da lC 412/08, alterada pela lC 773/21, com paridade 
remuneratória, conforme art. 72, § 1º, V da referida lei Comple-
mentar, de acordo com o processo pCsC 90528/2022 à ClaUdia 
MorEira dE soUza lopEs, matrícula nº 0231343-0-01, no cargo 
de aGEnTE dE polÍCia CiVil, classe Viii, do Grupo: segurança 
pública - polícia Civil, do subgrupo: agente de autoridade policial 
- do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, 
lotado(a) na delegacia de polícia da Criança, adolescente, proteção 
a Mulher e idoso de lages - pC.

porTaria nº 3605 - 30/11/2022
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, com proventos 
integrais, nos termos do art. 65, §§ 4° e 5°, c/c § 6°, i, da lC 412/08, 
alterada pela lC 773/21, com paridade remuneratória, conforme 
art. 72, § 1º, iii da referida lei Complementar, dpro nº 001/2012 
- pGE, de acordo com o processo sEd 82972/2022 à ClaUdia 
Vizoni MaTTos pEdroso dE oliVEira, matrícula 0330877-
4-03, no cargo de proFEssor, nível iV, referência b, do Grupo 
ocupacional de docência, do Quadro de pessoal do Magistério 
público Estadual, lotado(a) na EEb alexandre Guilherme Figueredo, 
município de balneário piçarras - sEd.

porTaria nº 3607 - 30/11/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, nos termos do art. 6º, 
da Emenda Constitucional nº 41 de 19/12/2003, publicada no doU 
de 31/12/2003, c/c art. 40, § 5º, da Constituição Federal, redação 
dada pela EC 20/98, e art. 66 da lC 412/08, redação original, c/c 
art. 86, redação dada pela lC 773/21, com paridade remunerató-
ria, conforme art. 72, § 1º, da referida lei Complementar, dpro nº 
001/2012 – pGE, de acordo com o processo sEd 27488/2022 à 
ValdirEnE ViECili TrEVisan, matrícula nº 0231584-0-03, no 
cargo de proFEssor, nível iV, referência i, do Grupo ocupa-
cional de docência, do Quadro de pessoal do Magistério público 
Estadual, lotado(a) na EEb Governador Celso ramos, município 
de Joaçaba - sEd.

porTaria nº 3608 - 30/11/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, com proventos 
integrais a 100%, calculados sobre a média das contribuições, nos 
termos do art. 65, caput e §6°, ii, c/c art. 70, i e §5°, iii, da lC nº 
412/08, alterada pela lC n° 773/21, com atualização dos benefícios 
conforme art. 71 da referida lei Complementar, de acordo com o 
processo sEd 10463/2022 a JaCYr FanTE, matrícula 0218662-
4-04, no cargo de proFEssor, nível iV, referência C, do Grupo 
ocupacional de docência, do Quadro de pessoal do Magistério 
público Estadual, lotado(a) na EEb prof. Celso rilla, município 
de irati - sEd.

porTaria nº 3614 - 01/12/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, com proventos 
integrais, nos termos do art. 65, caput, e §6°, i, da lC nº 412/08, 
alterada pela lC n° 773/21, com paridade remuneratória, conforme 
art. 72, § 1º, iii, da referida lei Complementar, de acordo com o 
processo sEs 172937/2022 à riTa sibElE sCHiEssEl FlorEs, 
matrícula nº 0294953-9-01, no cargo de MÉdiCo, nível 16, referên-
cia J, do Grupo ocupacional ans - atividades de nível superior, 
lotado(a) na Unidade Técnica desc. de Vigilância Epidemiológica 
de Mafra - sEs.

porTaria nº 3623 - 01/12/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, com proventos 
integrais, nos termos do art. 40, §1º, inciso iii, alínea "a", da Cons-
tituição Federal, com redação dada pelo art. 1º da Emenda Consti-
tucional nº 41, de 19/12/03, publicada no doU de 31/12/03, e art. 
63 da lC nº 412/08, redação original, c/c art. 86, com redação dada 
pela lC nº 773/21 com atualização dos benefícios conforme art. 
71 da referida lei Complementar, de acordo com o processo sEd 
158939/2022 à Mariza Candido nUnEs, matrícula 0372868-4-
01, no cargo de assisTEnTE dE EdUCaÇÃo, nível iV, referência 
G, do Grupo ocupacional de apoio administrativo, do Quadro de 
pessoal do Magistério público Estadual, lotado(a) na EEb são 
José, município de são Joaquim - sEd.

porTaria nº 3606 - 30/11/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, nos termos do art. 6º 
da Emenda Constitucional nº 41 de 19/12/03, publicada no doU 
de 31/12/2003, combinado com o §5º do art. 40 da Constituição 
Federal, redação dada pela EC 20/98 e art. 66 da lC nº 412/08, 
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redação original, c/c art. 86, redação dada pela lC 773/2021, com 
paridade remuneratória, conforme art. 72, §1º, da referida lei Com-
plementar, dpro pGE ConsUp 001/202, de acordo com o processo 
sEd 82776/2022 à Maria ClaUdETE MaCHado, matrícula nº 
0254765-1-03, no cargo de proFEssor, nível iV, referência i, 
do Grupo ocupacional de docência, do Quadro de pessoal do 
Magistério público Estadual, lotado(a) na Fundação Catarinense 
de Educação Especial, do município de Jacinto Machado - FCEE.

porTaria nº 3625 - 01/12/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, com proven-
tos integrais, nos termos do art. 40, §1º, inciso iii, alínea "a", da 
Constituição Federal, com redação dada pelo art. 1º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/03, publicada no doU de 31/12/03, 
e art. 63 da lC nº 412/08, redação original, c/c art. 86, com redação 
dada pela lC nº 773/21 com atualização dos benefícios conforme 
art. 71 da referida lei Complementar, de acordo com o processo 
sEd 141976/2022 à MarCia albrECHT siQUEira, matrícula 
0287989-1-03, no cargo de assisTEnTE dE EdUCaÇÃo, nível 
iV, referência F, do Grupo ocupacional de apoio administrativo, 
do Quadro de pessoal do Magistério público Estadual, lotado(a) 
na EEb Manoel Henrique de assis, município de penha - sEd.

porTaria nº 3618 - 01/12/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR REDUÇÃO 
DE IDADE, COM PROVENTOS INTEGRAIS, nos termos do art. 
65, §10 c/c §6°, i da lC nº 412/08, alterada pela lC n° 773/21, 
com paridade remuneratória, conforme art. 72, §1º, iii da referida 
lei Complementar, de acordo com o processo sEd 47223/2022 à 
paTriCia sanTos, matrícula nº 0231663-3-02, no cargo de EaE 
- adMinisTrador EsColar, nível iV, referência i, do Grupo 
ocupacional de apoio Técnico, do Quadro de pessoal do Magistério 
público Estadual, lotado(a) na EEb prof. Julia Miranda de souza, 
município de navegantes - sEd.
MARCELO PANOSSO MENDONÇA
Presidente do IPREV
RAFAEL SCHARDONG MAY
Diretor de Previdência, em exercício

porTaria nº 3674 - 08/12/2022.
CONCEDER APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE 
COM INTEGRAIS, nos termos do art. 40, §1º, inciso i da Constituição 
Federal, com redação dada pela EC n. 41, de 19 de dezembro de 
2003, c/c art. 6º - a da referida emenda, acrescido pelo art. 1º da 
Emenda Constitucional n. 70, de 29 de março de 2012, de acordo 
com o processo sEd 32468/2021 à Maria salETE FErrEira 
biTEnCoUrT, matrícula n. 0043794-8-02, no cargo de EaE - ad-
MinisTrador EsColar, nível 07, referência G, do Grupo Ma-
gistério, lotado(a) na EEb  Hercílio  bez,  município  de  Gravatal, 
com efeitos retroativos à 08/09/2009 em cumprimento a decisão 
judicial nos autos n. 502709-40.2021.8.24.0023/sC.
MARCELO PANOSSO MENDONÇA
Presidente do IPREV
GISELE OLIVEIRA CARDOSO
Diretora de Previdência

Cod. Mat.: 877068

porTaria nº 3672 - 08/12/2022.
RETIFICAR, de acordo com o processo iprEV 7043/2022, a portaria 
n. 1215, de 20/04/2017, publicada no doE n. 20.523, de 02/05/2017, 
que concedeu aposentadoria à TECla sCHliCKMann CEolin, 
matrícula n. 0285909-2-02, lotada na sEs, no tocante à proporciona-
lidade do benefício que passa a ter a seguinte redação: “Conceder 
aposentadoria Voluntária por idade, com proventos proporcionais a 
88,89% sobre a média das contribuições, conforme decisão judicial 
nos autos n. 5004783-64.2019.8.24.0090/sC.
MARCELO PANOSSO MENDONÇA
Presidente do IPREV
GISELE OLIVEIRA CARDOSO
Diretora de Previdência

Cod. Mat.: 877070

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS ATOS PUNITIVOS DE SUSPEN-
SÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Fernando de Faveri, Delegado 
Regional da 17ª Delegacia Regional de Brusque/SC, no uso de 
suas atribuições legais estabelecidas na portaria 440/dETran/
asJUr/2015, e com fundamento nos artigos 256, iii, e 265, do Código 
de Trânsito brasileiro (CTb), c/c art. 10 § 2º e art. 17 da resolução 
182/2005 do ConTran, faz saber que, após esgotados os meios 
previstos para notificar o condutor penalizado, em conformidade 
com a decisão prolatada no processo administrativo 03/2020, ato 
punitivo 92/2020 resolve: I – SUSPENDER o direito de conduzir 
veículos automotores do(a) SEBASTIÃO ORLI DE OLIVEIRA, 

portador (a) da Carteira nacional de Habilitação n° 03411188639, 
pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos do art. 277, §3º c/c 
165 –A do CTb, bem como submetê-lo (a) frequência obrigatória 
em curso de reciclagem de 30hs, na forma presencial ou a distân-
cia a ser realizado em instituição credenciada pelo dETran/sC, 
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. Pelo presente Edital ficam os condutores, NO-
TIFICADOS para, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publi-
cação deste, interpor recurso à Jari e/ou entregar a sua CnH no 
órgão de registro de habilitação, situado na Rua Pedro Werner, 
98, Centro, Brusque/SC. para ciência do infrator, é expedido o 
presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de 
santa Catarina. Brusque, 07 de dezembro de 2022. Fernando 
de Faveri, Delegado Regional da 17ª Delegacia Regional de 
Polícia de Brusque/SC.

Cod. Mat.: 876540

PORTARIA N.º0646/DETRAN/PROJUR/2022, de 06/12/2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA 
CATARINA, autorizado por sua presidente, no uso de suas atri-
buições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
00086148/2022;
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 927/CONTRAN/2022;
RESOLVE:
Art. 1º. Credenciar a clínica médica CaC VillE lTda, inscrita no 
CnpJ sob o n.º 47.898.745/0001-83, para execução dos exames 
de aptidão física e mental, nos termos da resolução 927/2022, no 
Município de JoinVillE/sC.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Viviani Cristini Cesar Molino
Coordenadora de Credenciamento

Cod. Mat.: 876831

PORTARIA N.º 0647/DETRAN/PROJUR/2022, de 06/12/2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SC 
por sua Presidente, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
00037200/2022;
CONSIDERANDO o disposto na porTaria nº 0076/dETran/
ASJUR/2018 (alterada pela 0149/DETRAN/ASJUR/2018);
RESOLVE:
Art. 1º. alterar o art. 12, § 2° da portaria 0076/dETran/asJUr/2018, 
de 09 de maio de 2018, a vigorar com a seguinte redação:
“art. 12………………………
§  2º. a geração de taxas referente a estes serviços serão agrupadas 
em uma única guia darE, disponibilizada no primeiro dia do mês, 
contendo todos os registros efetuados no mês anterior, com venci-
mento para 5 (cinco) dias úteis após o período de agrupamento.”
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN/SC

Cod. Mat.: 876832

PORTARIA N.º0648/DETRAN/PROJUR/2022, de 08/12/2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA 
CATARINA, autorizado por sua presidente, no uso de suas atri-
buições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
00081847/2022;
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 927/CONTRAN/2022;
RESOLVE:
Art. 1º. Credenciar a CliniCa aVanTE lTda, clínica médica, 
inscrita no CnpJ sob o n.º 46.893.584/0001-72, para execução 
dos exames de aptidão física e mental, nos termos da resolução 
927/2022, no Município de balnEÁrio CaMboriÚ/sC.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Viviani Cristini Cesar Molino
Coordenadora de Credenciamento

Cod. Mat.: 876835

PORTARIA Nº 0649/DETRAN/PROJUR/2022 de 08/12/2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA 
CATARINA, autorizado por sua presidente, no uso de suas atri-
buições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
00077997/2022;
CONSIDERANDO o disposto na portaria n.º 0405/dETran/
ASJUR/2019;
RESOLVE:
Art. 1º. CREDENCIAR pelo prazo de 05 (cinco) anos, a empresa 
ÁGUas dE CHapECó plaCas lTda, inscrita no CnpJ sob o 
nº 47.954.190/0001-40, estabelecida no município: ÁGUas dE 
CHapECó/sC, para o exercício da atividade de Estampadora de 
Placas de Identificação Veicular - EPIV.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Viviani Cristini Cesar Molino
Coordenadora de Credenciamento

Cod. Mat.: 876837

PORTARIA N.º 0622/DETRAN/PROJUR/2022, de 28/11/2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA 
CATARINA, autorizado por sua presidente, no uso de suas atri-
buições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico SGP-e DETRAN 88456/2022;
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 agente Financeiro CoopEraTiVa dE CrEdiTo E 
inVEsTiMEnTo CoM inTEraCao solidaria FronTEiras 
pr/sC/sp/Es - CrEsolFronTEiras pr/sC/sp/Es, CnpJ n.º 
05.276.770/0001-85, estabelecido na rUa rUa bElEM, nº 3090, 
Andar 2; Bairro: Centro, Município: REALEZA /PR.
Art. 2º - Esta portaria entra 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.
Viviani Cristini Cesar Molino
Coordenadora de Credenciamento

Cod. Mat.: 876840

PORTARIA Nº 231/DETRAN/CODET/2022, de 08/12/2022
a presidente do departamento Estadual de Trânsito, no uso de suas 
atribuições, RESOLVE aplicar a penalidade de SUSPENSÃO DAS 
ATIVIDADES POR 30 (TRINTA) DIAS ao instrutor de Trânsito J. 
C. M., Cred. nº 8880/15, por infringir o disposto no art. 34,Vii, da 
resolução ConTran nº 358/10, com fulcro no art 36, ii, da mesma 
resolução, tudo conforme apurado no processo administrativo 
nº 031/20, da Corregedoria do detran/sC. instaurado através da 
portaria nº 063/dETran/CodET/2022, de 26/02/2020.
Publique-se.
Sandra Mara Pereira
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito

Cod. Mat.: 876880

CONVÊNIO DE TRÂNSITO N.º 0085/DETRAN/PROJUR2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CA-
TARINA – DETRAN/SC – CONVÊNIO DE TRÂNSITO – Termos 
do processo administrativo sGpE dETran 72622/2021 do Con-
vênio de Trânsito que entre si celebram o departamento Estadual 
de Trânsito – dETran/sC, a polícia Civil de santa Catarina, a 
polícia Militar de santa Catarina e o Município de itapiranga com 
interveniência do órgão/Entidade Municipal de Trânsito, para a 
delegação de atividades previstas lei Federal nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 – Código de Trânsito brasileiro – CTb, com 
fundamento no art. 251 da norma.
Tendo como objeto comum: o presente convênio tem por objeto 
estabelecer condições para uma ação conjunta entre as partes 
conveniadas, visando à fiscalização do trânsito e engenharia de 
tráfego e de campo, aplicação de medidas administrativas e de 
penalidades por infração de trânsito, de multas e sua respectiva 
arrecadação e destinação; o adequado controle da utilização das 
vias públicas por pessoas, veículos e animais, isolados ou em 
grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, esta-
cionamento e operação de carga ou descarga, nos limites terrestres 
do município na conformidade da lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito brasileiro).
Vigência: a) o prazo de vigência do presente convênio é de 5 
(cinco) anos contado da data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, com efeitos retroativos desde 02/07/2022, podendo ser 
alterado ou complementado mediante lavratura de termo aditivo, 
facultando o exercício da denúncia mediante aviso expresso, com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias, caso uma das partes 
não respeite o acordado no presente instrumento;
b) Findada a vigência do presente convênio, os recursos residuais 
ainda não aplicados, bem como as receitas posteriormente arre-
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cadadas, cujo fato gerador ocorrer durante sua vigência, deverão 
ser distribuídos aos partícipes na proporção de sua participação, 
para que sejam aplicados conforme legislação pertinente objeto 
desse convênio.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Florianópolis, 29 de novembro de 2022.
SANDRA MARA PEREIRA
Presidente do DETRAN/SC

Cod. Mat.: 876929

CONVÊNIO DE TRÂNSITO N.º 0086/DETRAN/PROJUR2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CA-
TARINA – DETRAN/SC – CONVÊNIO DE TRÂNSITO – Termos do 
processo administrativo sGpE dETran 86230/2022 do Convênio 
de Trânsito que entre si celebram o departamento Estadual de 
Trânsito – dETran/sC, a polícia Civil de santa Catarina, a polícia 
Militar de santa Catarina e o Município de Videira com interveni-
ência do órgão/Entidade Municipal de Trânsito, para a delegação 
de atividades previstas lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito brasileiro – CTb, com fundamento 
no art. 251 da norma.
Tendo como objeto comum: o presente convênio tem por objeto 
estabelecer condições para uma ação conjunta entre as partes 
conveniadas, visando à fiscalização do trânsito e engenharia de 
tráfego e de campo, aplicação de medidas administrativas e de 
penalidades por infração de trânsito, de multas e sua respectiva 
arrecadação e destinação; o adequado controle da utilização das 
vias públicas por pessoas, veículos e animais, isolados ou em 
grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, esta-
cionamento e operação de carga ou descarga, nos limites terrestres 
do município na conformidade da lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito brasileiro).
Vigência: a) o prazo de vigência do presente convênio é de 5 
(cinco) anos contado da data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, com efeitos retroativos desde 23/12/2022, podendo ser 
alterado ou complementado mediante lavratura de termo aditivo, 
facultando o exercício da denúncia mediante aviso expresso, com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias, caso uma das partes 
não respeite o acordado no presente instrumento;
b) Findada a vigência do presente convênio, os recursos residuais 
ainda não aplicados, bem como as receitas posteriormente arre-
cadadas, cujo fato gerador ocorrer durante sua vigência, deverão 
ser distribuídos aos partícipes na proporção de sua participação, 
para que sejam aplicados conforme legislação pertinente objeto 
desse convênio.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Florianópolis, 29 de novembro de 2022.
SANDRA MARA PEREIRA
Presidente do DETRAN/SC

Cod. Mat.: 876930

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 53/2022 - PRO-
GRAMA DE APOIO À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNO-
LÓGICO E INOVAÇÃO DA EPAGRI. a FUndaÇÃo dE aMparo 
À pEsQUisa E inoVaÇÃo do EsTado dE sanTa CaTarina 
– FapEsC torna público o lançamento da Chamada pública com o 
objetivo de fomentar projetos de pesquisa em Ciência, Tecnologia 
e inovação em santa Catarina, coordenados por pesquisadores 
mestres e/ou preferencialmente doutores, com vínculo emprega-
tício com a EpaGri, voltados à inovação e ao desenvolvimento 
técnico-científico de métodos e produtos de reconhecido interes-
se à sociedade catarinense objetivando o desenvolvimento rural 
sustentável. a presente Chamada pública encontra-se disponível, 
na íntegra, no site da FapEsC: http://www.fapesc.sc.gov.br e no 
sGpe processo FapEsC nº 2904/2022. daTa: Florianópolis, 08 
de dezembro de 2022. siGnaTÁrio: Fábio zabot Holthausen, 
pela FapEsC.

Cod. Mat.: 876327

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ERRATA DE Extrato de Ter-
mo de Subvenção Econômica n° 2022TR002137, atendendo ao 
disposto no decreto Estadual nº 1.196/2017. participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e Mobway 
lTda, com sede no município de Florianópolis - sC. ErraTa dE 
PUBLICAÇÃO DOE. Fica retificada o nome do signatário da TR de 

2022Tr002137 de Célio Teodorico dos santos para arthur sabino 
de andrade Florianópolis, 06 de dezembro de 2022. Fábio zabot 
Holthausen, presidente da FapEsC.

Cod. Mat.: 876912

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outorga 
n° 2022Tr002128, atendendo ao disposto no decreto Estadual 
2.060/2009. Participantes: Estado de santa Catarina, por meio da 
Fundação de amparo à pesquisa e inovação do Estado de santa 
Catarina - FapEsC e andré abelardo Tavares, residente no muni-
cípio de Criciúma. Objeto: Transferência de recursos financeiros 
para fomento ao projeto de pesquisa científica e/ou tecnológica, 
“living lab south Mobility: soluções para mobilidade elétrica focada 
no carregamento de Veículos Elétricos”, aprovado nos  EDITAL 
DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 39/2022 SC + ELÉTRICA 
PROGRAMA DE APOIO A IMPLANTAÇÃO DE LIVING LABS 
PARA O ESTÍMULO À INOVAÇÃO EM MOBILIDADE ELÉTRICA 
NO ESTADO DE SANTA CATARINA. Dos recursos: repasse do 
Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 50.000,00. 
Vigência: o presente tem vigência a partir de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 19/12/2023. Data: 
09/12/2022. Signatários: assinam o presidente Fábio zabot Hol-
thausen, pela FAPESC, André Abelardo Tavares, beneficiário(a). 
Mjr/sCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outorga 
n° 2022Tr002172, atendendo ao disposto no decreto Estadual 
2.060/2009. Participantes: Estado de santa Catarina, por meio da 
Fundação de amparo à pesquisa e inovação do Estado de santa 
Catarina - FapEsC e João Mota neto, residente no município de 
Criciúma. Objeto: Transferência de recursos financeiros para fo-
mento ao projeto de pesquisa científica e/ou tecnológica, “Mobilidade 
autônoma e Conectada”, aprovado nos  EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 39/2022 SC + ELÉTRICA PROGRAMA 
DE APOIO A IMPLANTAÇÃO DE LIVING LABS PARA O ESTÍ-
MULO À INOVAÇÃO EM MOBILIDADE ELÉTRICA NO ESTADO 
DE SANTA CATARINA. Dos recursos: repasse do Governo do 
Estado de santa Catarina no Valor de r$ 49.307,04. Vigência: o 
presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 19/12/2023. Data: 09/12/2022 
Signatários: assinam o presidente Fábio zabot Holthausen, pela 
FAPESC, João Mota Neto, beneficiário(a). Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outorga 
n° 2022Tr002149, atendendo ao disposto no decreto Estadual 
2.060/2009. Participantes: Estado de santa Catarina, por meio da 
Fundação de amparo à pesquisa e inovação do Estado de santa 
Catarina - FapEsC e sérgio Vidal Garcia oliveira, residente no mu-
nicípio de blumenau. Objeto: Transferência de recursos financeiros 
para fomento ao projeto de pesquisa científica e/ou tecnológica, 
“protótipo de veículo elétrico tracionado por dois motores em roda 
para Fórmula saE brasil.”, aprovado nos  EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 39/2022 SC + ELÉTRICA PROGRAMA DE 
APOIO A IMPLANTAÇÃO DE LIVING LABS PARA O ESTÍMU-
LO À INOVAÇÃO EM MOBILIDADE ELÉTRICA NO ESTADO 
DE SANTA CATARINA. Dos recursos: repasse do Governo do 
Estado de santa Catarina no Valor de r$ 49.998,50. Vigência: o 
presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 19/12/2023. Data: 09/12/2022 
Signatários: assinam o presidente Fábio zabot Holthausen, pela 
FAPESC, Sérgio Vidal Garcia Oliveira, beneficiário(a). Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Subvenção Econômica n° 2022Tr002184 atendendo ao disposto 
no decreto Estadual 2.372 de 2009. Participantes: Estado de 
santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa e 
inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e sUnnoVa 
sMarT EnErGY lTda, com sede no município de Chapecó - 
sC. Objeto: Transferência de recursos financeiros para fomento 
ao projeto “proJETo solar soCial”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 40/2022. Dos recursos: re-
passe do Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 
60.000,00 e contrapartida no valor de r$ 3.043,10 Vigência: o 
presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 19/12/2023. Data: 08.12.2022. 
Signatários: assinam o presidente Fábio zabot Holthausen, pela 
FapEsC. Mjr/sCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outorga 
n° 2022Tr002129, atendendo ao disposto no decreto Estadual 
2.060/2009. Participantes: Estado de santa Catarina, por meio da 
Fundação de amparo à pesquisa e inovação do Estado de santa 
Catarina - FapEsC e anderson saccol Ferreira, residente no mu-
nicípio de Xanxerê. Objeto: Transferência de recursos financeiros 

para fomento ao projeto de pesquisa científica e/ou tecnológica, 
“liVinG labs para CidadEs inTEliGEnTEs: ModElo para 
MEnsUrar a QUalidadE dE Vida E inTEliGÊnCia EM sanTa 
CaTarina”, aprovado nos  EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
FAPESC Nº 39/2022 SC + ELÉTRICA PROGRAMA DE APOIO 
A IMPLANTAÇÃO DE LIVING LABS PARA O ESTÍMULO À INO-
VAÇÃO EM MOBILIDADE ELÉTRICA NO ESTADO DE SANTA 
CATARINA. Dos recursos: repasse do Governo do Estado de 
santa Catarina no Valor de r$ 50.000,00. Vigência: o presente 
tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado 
de santa Catarina até 18/12/2023. Data: 09/12/2022. Signatários: 
assinam o presidente Fábio zabot Holthausen, pela FapEsC, an-
derson Saccol Ferreira, beneficiário(a). Mjr/SCC.

Cod. Mat.: 876998

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA
Relatório diárias nº 11/2022
a Fundação Catarinense de Cultura, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista disposto no art.19, do decreto n°1.127/08, informa 
o pagamento das despesas relacionadas com diárias no mês de 
NOVEMBRO de 2022:

Mat. nome Qt Valor Mot.
0322116402 alzemi Machado 2,5 385,00 rs
959259801 bárbara M. Godeny 2,0 330,00 rs

0700136301 Cleonisse i. schmitt 3,5 715,00 rs
0607222402 dagma Castro 1,0 110,00 CC
633347801 djonatan V. Fronza 1,0 110,00 CC

0626227901 Edson lemos 9,0 3.830,00 ra/rs
3949020802 Emanuel s. pereira 0,5 55,00 rs
288786003 Gerson Witte 1,0 110,00 CC
346856902 Giane M. de souza 1,0 220,00 CC
631475901 José luiz ronconi 1,0 220,00 CC
952510601 liliana b. alvez 3,0 550,00 rs
950746901 luciano livramento 1,0 100,00 Mo
606910001 Márcia C. Ferreira 1,0 110,00 CC

324459018
Márcia Escortega-
nha 3,0 660,00

rs

631476701 paola zonta 1,0 110,00 CC
633626401 rennã H. Fedrigo 1,0 110,00 CC
950179701 ruan diego santi 1,0 100,00 Mo

9509674 rudinei a. neckel 1,0 100,00 Mo
0950695001 silvia Maia 1,0 110,00 rs

956120001
Tatiana C s Toma-
zini 1,0 110,00

rs

ToTal 36,5 8.145,00
MO – motorista; RA – Representação de autoridade;

RS – Reunião de serviço; CC – Conselheiro de Cultura
Edson lemos
presidente

Cod. Mat.: 877119

porTaria nº 319 de 08/12/2022.
RETIFICAR a portaria nº 308 de 22/11/2022, publicada no doE no 
21.902 de 23/11/2022, página 79, na parte referente a raFaEla 
CorrEa da CrUz dos sanTos, matrícula 0657991407, onde 
se lê "01/01/2022", leiase "01/01/2023".
JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK
PRESIDENTE da FCEE

Cod. Mat.: 877064

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARI-
NA – UDESC/REITORIA
AVISO DE PAGAMENTO Nº 304/2022. Objeto: Empenho para 
devolução de saldo não utilizado devido ao término da vigência do 
Convênio nº 2555/2020 em 05/12/2022, celebrado entre a UdEsC 
e a FinEp. sGpe UdEsC 54354/2022. Valor total: r$ 89.394,40, 
sendo r$ 9.000,00 (Fonte 0285), r$ 68.688,52 (Fonte 0628), r$ 
6.196,88 (Fonte 0685) e r$ 5.509,00 (Fonte 7300). Fornecedor: 
Financiadora de Estudos e projetos - FinEp. Fundamentação: 
não aplicável a lei 8.666/93.  Florianópolis, 06 de dezembro 
de 2022. Dilmar Baretta – Reitor da UDESC.

Cod. Mat.: 876830

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARI-
NA – UDESC/REITORIA
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AVISO DE PAGAMENTO Nº 303/2022. Objeto: Empenho para 
devolução de saldo não utilizado devido ao término do período de 
execução do Convênio nº 68/2022, celebrado entre a UdEsC e 
prefeitura Municipal de José boiteux. sGpe UdEsC 54353/2022. 
Valor total: r$ 4.427,49, sendo r$ 3.932,05 (Fonte 0235) e r$ 
495,44 (Fonte 0285). Fornecedor: Município de José boiteux. 
Fundamentação: não aplicável a lei 8.666/93.  Florianópolis, 
06 de dezembro de 2022. Dilmar Baretta – Reitor da UDESC.

Cod. Mat.: 876834

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato de Primeiro Termo Aditivo, celebrado entre a UDESC e 
a BIONEXUS TECNOLOGIA LTDA. Nº interno: 34/2021. SGP-e 
UDESC 00049968/2022. Objeto: o presente Termo aditivo tem 
por objeto prorrogar o prazo de vigência para 36 meses, a partir 
de 31/12/2022. Vigência: 31/12/2025.

Cod. Mat.: 877041

EXTRATO DE CONTRATO DE PARCERIA
Extrato de Contrato de Parceria, nº interno: 92/2022, celebrado 
entre a UDESC e a COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA. 
sGp-e UdEsC 00048778/2022. Objeto: o objeto deste contra-
to é estabelecer uma parceria entre FECEo/UdEsC e CoopEr 
alFa para desenvolvimento de projetos na área de bovinocultura 
de leite, usando o setor e o rebanho leiteiro presente na FECEo. 
Vigência: 25/11/2023.

Cod. Mat.: 877048

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATA-
RINA – UDESC
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 1373, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/CAV
0370349-5-01 adElar ManToVani
0337975-2-02 adEMar lUiz dallabrida
0967457-8-02 adEMir Cassiano da rosa
0264640-4-02 aiKE annEliEsE KrETzsCHMar
0237289-4-01 aldo GaVa
0251102-9-01 alEXandrE FErrEira dE MaCEdo
0382323-7-01 alEXsandro baYEsTorFF da CUnHa
0294263-1-01 alTaMir FrEdEriCo GUidolin
0346473-3-01 alVaro lUiz MaFra
0387770-1-01 ana Carolina da silVa
0346440-7-02 ana Karina CoUTo HaCK
0370366-5-01 andErson barbosa dE MoUra
0656744-4-01 andrE anibal brandT
0385788-3-01 andrE FElipE HEss
0370440-8-01 andrE FisCHEr sbrissia
0254638-8-01 andrE THalEr nETo
0699683-3-01 andrEas lazaros CHrYssaFidis
0699680-9-01 anTonio MEndEs dE oliVEira nETo
0237057-3-01 aUrY nUnEs dE MoraEs
0298735-0-03 Carla iVanE Ganz VoGEl
0301574-2-01 Carlos aUGUsTo dE paiVa saMpaio
0250311-5-01 Cassandro Vidal TalaMini do aMaranTE
0260502-3-02 CElio orli Cardoso
0293692-5-01 CElso pilaTi
0304028-3-02 CilEidE Maria MEdEiros CoElHo arrUda 
dE soUza
0958001-8-01 ClaUdia GUiMaraEs CaMarGo CaMpos
0395367-0-01 ClaUdio robErTo FranCo
0370365-7-01 CloVis arrUda dE soUza
0364868-0-02 CloVis ElisEU GEWEHr
0238545-7-01 CrisTianE VElHo pEllizzaro
0375508-8-01 CrisTiano andrE sTEFFEns
0658038-6-03 daiana pETrY rUFaTo
0238144-3-01 daVid JosE MiQUEllUTi
0376401-0-01 diMas EsTrasUlas dE oliVEira
0962954-8-01 EdUardo bEllo rodriGUEs
0346469-5-02 Eloa dos sanTos KaGUiMoTo lisboa
0664129-6-01 EVErTon sKoronsKi
0656598-0-01 Fabiano zanini salbEGo
0963435-5-02 Fabio nasCiMEnTo da silVa
0308857-0-03 FlaVio JosE siMioni
0395372-6-02 GEEdrE adriano borsoi
0312138-0-02 GilMar ConTE
0665036-8-01 GUsTaVo FElippE da silVa
0294268-2-01 HEnriQUE MEndonCa nUnEs ribEiro FilHo
0236240-6-01 ildEGardis bErTol

0957209-0-01 indianara FErnanda barCaroli
0238217-2-01 iValdo dos sanTos JUnior
0310490-7-01 JaCKson adriano albUQUErQUE
0237401-3-01 JaiME anTonio dE alMEida
0958275-4-01 JEan albErTo saMpiETro
0962791-0-01 JEanE dE alMEida do rosario
0374599-6-01 JEFFErson lUis MEirEllEs CoiMbra
0374603-8-01 JoandEs HEnriQUE FonTEQUE
0302218-8-02 JosE CrisTani
0395204-5-01 JosianE TErEsinHa Cardoso
0370367-3-01 lEo rUFaTo
0380995-1-02 lEonardo JosoE biFFi
0956526-4-01 lETiCia andrEza YonEzaWa
0662017-5-01 lETiCia sEQUinaTTo
0381985-0-01 lUCiana MaGda dE oliVEira
0237396-3-01 lUis sanGoi
0364834-6-02 lUiz ClaUdio MilETTi
0318538-9-02 MarCElo alVEs MorEira
0955115-8-01 MarCio Carlos naVrosKi
0662211-9-01 MarCos bEnEdiTo sCHiMalsKi
0660918-0-02 MarCos FElipE niColETTi
0281799-3-01 Mari inEs CarissiMi boFF
0331088-4-03 Mari lUCia CaMpos
0670759-9-02 Maria raQUEl KaniEsKi
0272281-0-02 MarTHa andrEia brand
0375510-0-01 MErE EriKa saiTo
0322487-2-01 nilson brorinG
0343466-4-02 nilson olEsKoViCz
0238503-1-01 oliVio JosE soCCol
0288893-9-02 osMar KlaUbErG FilHo
0237878-7-01 paUlo CEzar Cassol
0236084-5-01 paUlo robErTo Ernani
0382002-5-01 pEdro HiGUCHi
0954951-0-01 pHilipE riCardo CasEMiro soarEs
0666994-8-01 polliana d anGElo rios
0954943-9-01 raQUEl ValErio dE soUsa
0389126-7-02 rEnaTa assis CasaGrandE
0352262-8-01 riCardo TrEzzi Casa
0395387-4-02 rodriGo FiGUEirEdo TErEzo
0667209-4-01 roGErio laUs
0370343-6-01 rosEli lopEs da CosTa borTolUzzi
0365085-5-02 sandra daVi TraVErso
0362921-0-01 sandra Maria FErraz
0238504-0-01 silVio lUis raFaEli nETo
0656664-2-01 THiaGo El Hadi pErEz FabrEGaT
0972706-0-01 THiaGo Floriani sTEpKa
0958798-5-02 TiaGo GEorG piKarT
0364404-9-01 UbiraJara MaCiEl da CosTa
0250313-1-01 ValTEr anTonio bECEGaTo
0324545-4-02 VEraldo liEsEnbErG
0327594-9-02 ViVianE aparECida spinElli sCHEin
0664088-5-01 ViVianE TrEVisan

PORTARIA Nº 1374, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/CEART
0288871-8-02 aCaCio TadEU dE CaMarGo piEdadE
0321351-0-02 adriana MarTinEz MonTanHEiro
0321353-6-01 alEXandrE aMoriM dos rEis
0657050-0-01 aliCE dE oliVEira Viana
0345786-9-02 aliCia CUpani
0360731-3-01 andrE FErrEira dE MoUra
0298235-8-01 andrE lUiz anTUnEs nETTo CarrEira
0381748-2-02 anElisE ziMMErMann
0358357-0-02 balbinETTE silVEira
0363282-2-04 bianCa sCliar Cabral ManCini
0310109-6-02 CElio TEodoriCo dos sanTos
0341970-3-01 ClaUdio dE sao plaCido brandao
0972142-8-01 CrisTina MoUra EMboaba da CosTa JUliao 
dE CaMarGo
0662167-8-01 daianE dordETE sTECKErT JaCobs
0337500-5-01 daVid oMar nUnEz diban
0669690-2-03 diEGo dE MEdEiros pErEira
0337461-0-02 doUGlas ladiK anTUnEs
0389144-5-02 dUlCE Maria Holanda MaCiEl
0337535-8-02 ElainE sCHMidlin
0346443-1-02 Eliana GonCalVEs
0662736-6-02 ElTon MoUra niCKEl
0283182-1-02 FaTiMa CosTa dE liMa
0395291-6-01 FlaVio anTHEro nUnEs Vianna dos sanTos
0972255-6-01 FlaVio aUGUsTo dEsGranGEs dE CarValHo
0330639-9-02 GabriEla boTElHo MaGEr
0314090-3-02 GisEllE sCHMidT alVEs diaz MErino
0375830-3-01 GUilHErME anTonio saUErbronn dE barros

0650136-2-01 Hans brandon TWiTCHEll
0337460-2-02 HEloisE baUriCH Vidor
0121521-3-03 iClEia silVEira
0699677-9-01 iVan dElManTo FranKlin dE MaTos
0318057-3-02 Joao CalliGaris nETo
0338946-4-01 Joao EdUardo dias TiTTon
0377880-0-01 JoCiElE laMpEr dE oliVEira
0157781-6-03 JosE alFrEdo bEirao FilHo
0359241-3-02 lEonardo piErMarTiri
0358206-0-01 loUrdEs JosEli da roCHa saraiVa
0331289-5-02 lUCas da rosa
0358315-5-02 lUCiana dornbUsCH lopEs
0651655-6-01 lUiGi anTonio MonTEiro lobaTo irlandini
0330630-5-01 lUis ClaUdio barros pErEira da silVa
0357321-4-01 lUiz Carlos ManToVani JUnior
0283175-9-02 lUiz HEnriQUE FiaMMEnGHi
0218705-1-03 Mara rUbia sanTanna
0353242-9-02 MarCElo GiTirana GoMEs FErrEira
0236634-7-01 Maria bErnardETE CasTElan poVoas
0364883-4-02 Maria briGida dE Miranda
0264633-1-02 Maria CrisTina da rosa FonsECa da silVa
0347285-0-02 Maria raQUEl da silVa sTolF
0354116-9-01 MaUriCio zaMiTH alMEida
0337497-1-01 MaUro dE bonis alMEida siMoEs
0348669-9-01 MilTon dE andradE lEal JUnior
0327405-5-02 MilTon JosE CinElli
0310161-4-03 MoniQUE VandrEsEn
0326764-4-02 nEidE KoHlEr sCHUlTE
0656581-6-01 paUlo CEsar balardiM borGEs
0306405-0-02 rosana TaGliari borTolin
0256694-0-01 rosanGEla Miranda CHErEM
0237480-3-01 sandra MaKoWiECKY
0699678-7-01 sandra Mara da CUnHa
0318604-0-02 sandra Maria CorrEia FaVEro
0305285-0-02 sandra rEGina rECH
0337495-5-01 sErGio paUlo ribEiro dE FrEiTas
0373427-7-01 silVana barbosa MaCEdo
0368342-7-02 sTEpHan arnUlF baUMGarTEl
0298233-1-02 TErEsa da assUnCao noVo MaTEiro
0305279-6-02 TErEza Mara Franzoni
0292371-8-03 ValEria Maria FUsEr biTTar
0346436-9-02 Vania bEaTriz MUllEr
0387213-0-01 ViCEnTE ConCilio
0337501-3-01 ViVianE bEinEKE
0340200-2-01 WalTEr dUTra da silVEira nETo

PORTARIA Nº 1375, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/CEAD
0346439-3-02 alFrEdo baldUino sanTos
0297450-9-02 aMaUri boGo
0960380-8-01 ana FlaVia GarCEz
0340199-5-02 bEaTriz GoUdard
0208711-1-05 CarMEn Maria Cipriani pandini
0234332-0-03 ClEia dEMETrio pErEira
0346463-6-01 daVid daniEl E silVa
0348808-0-02 Fabio napolEao
0343256-4-04 GabriEla Maria dUTra dE CarValHo
0346154-8-03 GEisa lETiCia KEMpFEr boCK
0661611-9-01 Jordan paUlEsKY JUliani
0954949-8-01 KariM HaHn lUCHMann
0960395-6-01 Karina MarCon
0396691-7-01 lEniTa dE Cassia MoUra sTEFani
0344019-2-02 lidianE GoEdErT
0286534-3-01 lUCiano EMilio HaCK
0202564-7-03 lUCiMara da CUnHa sanTos
0657315-0-02 naTalia sCHlEdEr riGo
0256712-1-01 norbErTo dallabrida
0960310-7-01 raFaEl GUE MarTini
0344013-3-02 rEnaTo dE MEllo
0959525-2-01 rosElainE ripa
0364414-6-01 soEli FranCisCa Mazzini MonTE blanCo
0332240-8-03 solanGE CrisTina da silVa
0364811-7-02 sUsana CrisTina doMEnECH
0342696-3-02 Tania rEGina da roCHa UnGlaUb
0972609-8-01 TiaGo lUiz sCHMiTz
0339804-8-02 VEra MarCia MarQUEs sanTos
0960405-7-01 ViTor MalaGGi

PORTARIA Nº 1376, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
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vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/CEO
0666867-4-01 alEKsandro sCHaFEr da silVa
0665099-6-01 alEssandro CazonaTTo GalVao
0962949-1-01 alinE zaMpar
0955111-5-01 andrEa noErEMbErG GUiMaraEs
0667201-9-01 andrEia zilio dinon
0379061-4-02 aniEla pinTo KEMpKa
0250309-3-01 anTonio WaldiMir lEopoldino da silVa
0306769-6-07 arnildo Korb
0360749-6-02 CarinE VEndrUsColo
0962950-5-01 Carla arGEnTa
0696734-5-02 Clarissa boHrEr da silVa
0317638-0-03 ClEUzir da lUz
0370174-3-01 daniEl iUnEs raiMann
0985038-4-01 daniEllE bEzErra Cabral
0955112-3-01 darlEnE CaValHEiro
0958319-0-02 dEnisE anTUnEs dE azaMbUJa zoCCHE
0665040-6-01 dEnisE nUnEs araUJo
0397710-2-02 diEGo dE CordoVa CUCCo
0388032-0-02 dilMar barETTa
0972143-6-01 dioGo lUiz dE alCanTara lopEs
0388678-6-01 dioVani paiano
0301473-8-04 Edir oliVEira da FonsECa
0377240-3-03 EdlaMar KaTia adaMY
0955113-1-01 Elisandra riGo
0652504-0-01 ElisanGEla arGEnTa zanaTTa
0958303-3-02 FErnanda Karla METElsKi
0975197-1-01 GEorGia anE raQUEl sEHn
0651508-8-01 iVETE Maroso KraUzEr
0665333-2-02 JUlCEMar dias KEsslEr
0317337-2-04 KiCiosan da silVa bErnardi Galli
0972479-6-01 lEila zanaTTa
0375915-6-01 lizianE sCHiTTlEr Moroni
0361399-2-02 lUCiMarE FErraz
0955133-6-01 lUCinEia FErraz
0376330-7-01 lUCiola baGaTini
0375326-3-02 lUiz albErTo noTTar
0656522-0-01 MarCia bar sCHUsTEr
0361412-3-02 Maria lUisa appEndino nUnEs zoTTi
0322464-3-04 MarTa KolHs
0370138-7-01 MaYra TErUYa EiCHEMbErG
0314122-5-04 nEUdi JosE bordiGnon
0390742-2-02 olVani MarTins da silVa
0699672-8-01 pEdro dEl bianCo bEnEdETi
0376327-7-01 rEnaTa MEndonCa rodriGUEs
0665035-0-01 roGErio FErrEira
0656561-1-01 rosana aMora asCari
0364629-7-01 rosEMario bariCHEllo
0277850-5-06 sandra Mara Marin
0661634-8-01 silVana dos sanTos zanoTElli
0668372-0-01 Tania Maria asCari
0370173-5-01 WEbEr da silVa robazza

PORTARIA Nº 1377, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/CEAVI
0651571-1-01 adilson VaHldiCK
0243208-0-02 anGEla Maria blaTT orTiGa
0343357-9-03 Carlos albErTo barTH
0967500-0-02 CarolinE sUlzbaCH plETsCH
0662044-2-02 diEGo raFaEl sTUpp
0316770-4-03 dinora baldo dE FaVEri
0670240-6-02 EdUardo MUllEr dos sanTos
0661189-3-01 FErnando dos sanTos
0356120-8-04 FErnando sCHEEFFEr
0955116-6-04 HElEnnE JUnGblUT GEisslEr
0381483-1-02 Jaison adEMir sEVEGnani
0665039-2-01 lara Fabiana dallabona
0958401-3-02 MarCElo dE soUza
0287569-1-04 MarilEi KroETz
0702314-6-01 Marilia GUTErrEs FErrEira
0656301-5-01 MarinEs lUCia boFF
0656298-1-01 Marino lUiz EYErKaUFEr
0388087-7-02 osValdo andrE FUrlanETo rodriGUEs
0381443-2-02 pablo sCHoEFFEl
0386821-4-04 paolo MosEr
0972615-2-01 paUlo robErTo FaraH
0374831-6-03 prisCila naTasHa Kinas
0364837-0-02 roGErio siMoEs
0395442-0-01 sErGio Marian
0954940-4-01 THianE pErEira ponCETTa Coliboro
0975773-2-01 TiaGo JosE bElli

0388058-3-02 ValKYriE ViEira FabrE
0661133-8-01 VandErlEi dos sanTos

PORTARIA Nº 1378, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/ESAG
0325955-2-02 adrian sanCHEz abraHaM
0664004-4-01 adriano dE aMaranTE
0390726-0-02 alinE rEGina sanTos
0367623-4-02 ana paUla Grillo rodriGUEs
0656528-0-01 ana paUla MEnEzEs pErEira
0999533-1-01 analUCia ViEira FanTin
0370168-9-01 Carlos EdUardo FrEiTas da CUnHa
0237757-8-01 Carlos robErTo dE rolT
0283179-1-02 ClErilEi aparECida biEr
0653927-0-01 daniEl aUGUsTo dE soUza
0657164-6-01 daniEl MoraEs pinHEiro
0370186-7-01 dannYEla da CUnHa lEMos
0305051-3-02 dEnisE pinHEiro
0390736-8-02 EdUardo JaniCsEK Jara
0322152-0-03 EdUardo TraUEr
0331286-0-02 EMiliana dEbETir dE oliVEira
0395153-7-01 EVErTon lUis pEllizzaro dE lorEnzi Can-
CElliEr
0370177-8-01 Fabiano MaUrY raUpp
0359288-0-03 FElipE EUGEnio KiCH GonTiJo
0664999-8-02 FErnando pozzobon
0360756-9-01 GraziEla dias alpErsTEdT
0370176-0-01 isabEla rEGina Fornari MUllEr
0279131-5-02 iVonETi da silVa raMos
0359002-0-01 JanE iara pErEira da CosTa
0327166-8-02 JaniCE MilEni boGo
0370707-5-02 JosE FranCisCo salM JUnior
0237154-5-01 JosE lUiz FonsECa da silVa FilHo
0370150-6-01 JoVanE MEdina azEVEdo
0283183-0-02 JUlibio daVid ardiGo
0294269-0-02 JUlio da silVa dias
0699655-8-01 Karin ViEira da silVa
0395149-9-01 lEonardo sECCHi
0376331-5-01 lisandro Fin nisHi
0366854-1-02 lUCiana FranCisCo dE abrEU ronConi
0301563-7-02 MarCEllo bECKErT zappEllini
0342530-4-02 MarCo anTonio sEiFriz
0999610-9-02 MarCos ViniCio WinK JUnior
0350207-4-02 MarCUs ToMasi
0381032-1-02 Maria Carolina MarTinEz andion
0962744-8-01 MariannE zWillinG sTaMpE
0251144-4-01 Mario CEsar barrETo MoraEs
0395586-9-01 MaUriCio CUsTodio sEraFiM
0332105-3-02 MaUro sErGio bopprE GoUlarT
0652770-1-02 MiCHElinE Gaia HoFFMann
0238922-3-01 nErio aMboni
0660990-2-02 oMar abdEl MUHdi said oMar
0395384-0-01 paTriCia bonini
0370149-2-01 paTriCia VEndraMini
0395150-2-01 paUla CHiEs sCHoMMEr
0664908-4-01 raFaEl TEzza
0375412-0-01 rodriGo boUsFiEld
0389967-5-01 rUTH FErrEira roQUE rossi
0286535-1-01 sErGio biTTEnCoUrT
0239185-6-02 siMonE GHisi FEUErsCHUTTE
0367852-0-01 sUliVan dEsirEE FisCHEr
0381337-1-02 ValErio alECio TUrnEs

PORTARIA Nº 1379, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/FAED
0391606-5-02 adilson dE anGElo lopEs FranCisCo
0192899-6-03 alba rEGina baTTisTi dE soUza
0665100-3-01 aManda CrisTina pirEs
0310288-2-04 ana Maria HoEpErs prEVE
0339022-5-01 ana Maria pErEira
0973989-0-01 ana paUla nUnEs CHaVEs
0699704-0-01 andrE soUza MarTinEllo
0352357-8-05 CarolinE JaQUEs CUbas
0212668-0-02 CElso Joao CarMinaTi
0309548-7-03 ClaUdia MorTari
0370322-3-01 CrisTiani bErETa da silVa
0343267-0-02 dalVa Maria alVEs GodoY

0664906-8-01 daniEla dE soUza onCa
0962762-6-01 daniElla CaMara pizarro
0346805-4-01 diVino iGnaCio ribEiro JUnior
0312157-7-02 Edna lindaUra lUiz
0345785-0-02 ElainE rosanGEla dE oliVEira lUCas
0328866-8-02 EMErson CEsar dE CaMpos
0358377-5-02 FErnanda dE salEs
0349303-2-02 FlaVia dE MaTTos MoTTa
0258515-4-02 FranCisCo CanElla
0353531-2-01 FranCisCo HEnriQUE dE oliVEira
0289132-8-03 GEoVana MEndonCa lUnardi MEndEs
0385009-9-02 GEYsa spiTz alCoForado dE abrEU
0961792-2-02 Jairo ValdaTi
0339025-0-01 JaniCE GonCalVEs
0236068-3-01 Jarbas JosE Cardoso
0290341-5-01 JiMEna FUrlani
0308204-0-02 JosE ClaUdio MorElli MaTos
0656403-8-01 JUliCE dias
0258513-8-03 lidnEi VEnTUra
0256928-0-04 loUriVal JosE MarTins FilHo
0289814-4-05 lUCiana rossaTo
0665135-6-01 lUCianE MUlazani dos sanTos
0335428-8-02 lUCilEnE lisboa dE liz
0374940-1-03 lUisa ToMbini WiTTMann
0314516-6-01 MarCia silVEira KroEFF
0276485-7-02 Maria ConCEiCao CoppETE
0656402-0-01 Mariana ranGEl JoFFilY
0370342-8-01 MarilEia Maria da silVa
0347283-3-02 MarTHa KasCHnY borGEs
0337383-5-03 nUCia alEXandra silVa dE oliVEira
0349296-6-02 paTriCia dE oliVEira E silVa pErEira MEndEs
0387945-3-01 raFaEl rosa HaGEMEYEr
0699705-8-01 raQUEl FroHliCH
0318058-1-02 rEinaldo lindolFo loHn
0954935-8-02 rEnaTa roGoWsKi pozzo
0973609-3-01 rodriGo pinHEiro ribas
0662007-8-01 rosa ElisabETE MiliTz WYpYCzYnsKi MarTins
0302227-7-01 silVia Maria FaVEro arEnd
0974944-6-01 VanEssa MariE salM
0260480-9-02 VEra lUCia nEHls dias
0656404-6-01 ViVianE TrindadE borGEs

PORTARIA Nº 1380, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/CERES
0388594-1-02 albErTo loHMann
0657971-0-02 alinE FErnandEs dE oliVEira
0666989-1-01 aMEriCo HiroYUKi Hara
0374033-1-01 Carlos andrE da VEiGa liMa rosa
0699726-0-01 Carolina sTolF silVEira
0699791-0-01 CHrisTian da silVa
0370346-0-01 CrisTian bErTo da silVEira
0955051-8-02 daniEl pEdro WillEMann
0661278-4-01 daniEllE roCHa bEniCio
0971558-4-01 daVid ValEnCa danTas
0958259-2-01 EdUardo GUilHErME GEnTil dE Farias
0960403-0-01 EdUardo noGUEira GioVanni
0667437-2-01 EriC zETTErMann dias dE azEVEdo
0667415-1-02 Fabio dE Farias nEVEs
0657972-8-02 GioVanni lEMos dE MEllo
0653143-1-02 JadEr aFonso saVi Mondo
0963428-2-01 JorGE lUiz rodriGUEs FilHo
0665016-3-01 JosE dos passos FErnandEs
0960400-6-01 lEandro silVa lEiTE
0397177-5-03 MarCio VarGas raMElla
0670319-4-02 MiCHEli CrisTina THoMas
0394812-9-02 MiCHEllE soUza bEnEdET
0699673-6-01 MiKlos MaXiMiliano baJaY
0657967-1-02 paTriCia sFair sUnYE
0382000-9-01 pEdro VolKMEr dE CasTilHo
0664916-5-01 raFaEl zanElaTo lEdo

PORTARIA Nº 1381, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/CCT
0320046-9-03 abEl andrE Candido rECCo
0269914-1-01 adalbErTo dE araUJo barrETo FilHo
0320728-5-02 adalbErTo JosE TaVarEs ViEira
0367573-4-02 adElaidE Maria boGo
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0256725-3-02 adEMir niEd
0975683-3-01 adolFo rEnE sanTa CrUz rodriGUEz
0651430-8-01 adriana GoUlarT dos sanTos
0352955-0-01 adriano FiorEsE
0962964-5-01 adriano lUiz dos sanTos nE
0251131-2-01 airTon raMos
0336882-3-02 alan CHrisTian sCHMiTT
0386890-7-01 alEKsandEr sadE paTErno
0346438-5-02 alEssandro lUiz baTsCHaUEr
0667454-2-01 alEX bEllUCCo do CarMo
0665038-4-01 alEXandrE TadEU paUlino
0236187-6-01 ana MirTHEs HaCKEnbErG
0390678-7-02 ana TErUKo YoKoMizo WaTanabE
0312158-5-01 andrE biTTEnCoUrT lEal
0288887-4-02 andrE lUiz dE oliVEira
0665107-0-01 andrE TaVarEs da silVa
0362473-0-02 andrEza KalbUsCH
0269898-6-01 anTonio HEronaldo dE soUsa
0699721-0-01 aTHos HEnriQUE plainE
0346185-8-01 aVanildE KEMCzinsKi
0288877-7-01 bEn HUr bErnHard
0972280-7-01 brEnno ralF MaCiEl oliVEira
0699722-8-01 brUno dUarTE da silVa MorEira
0956626-0-01 Carla dalMolin
0319805-7-02 Carla diaCUi MEdEiros bErKEnbroCK
0293911-8-01 Carlos norbErTo VETorazzi JUnior
0342261-5-04 Carlos rapHaEl roCHa
0390674-4-02 CarMEanE EFFTinG
0308036-6-02 CElso JosE Faria dE araUJo
0251157-6-01 CEsar Edil da CosTa
0661048-0-01 CEsar ManCHEin
0337555-2-02 CHarlEs CHrisTian MiErs
0363319-5-01 CHidaMbaraM CHidaMbaraM
0286498-3-01 Cinara TErEzinHa MEnEGazzo
0921468-2-01 CinTia aGUiar
0394979-6-01 CrisTiano daMiani VasConCEllos
0661401-9-01 daniEl ViEira
0381926-4-02 daniEla bECKEr
0395508-7-02 daniEllE bond
0362995-3-01 dEbora Cabral nazario
0963527-0-02 dEbora Eloisa nass KiECKHoEFEl
0974649-8-01 doUGlas WildGrUbE bErTol
0661408-6-01 EdGard paCHECo MorEira aMoriM
0309623-8-04 Edio CUnHa da CosTa
0664087-7-01 EdMar MarTEndal dias dE soUza
0360674-0-01 EdUardo lEnz Cardoso
0370579-0-02 ElianE biHUna dE azEVEdo
0288324-4-05 Elisa HEnninG
0390672-8-02 Elisandra bar dE FiGUEirEdo
0318597-4-01 Enori GEMElli
0363942-8-01 EVErlin FiGHEra CosTa MarQUEs
0392149-2-02 Fabiano baldo
0374978-9-03 Fabiano FErrEira andradE
0341703-4-02 Fabiola CorrEa ViEl
0656284-1-01 Fabiola sUCUpira FErrEira sEll
0955215-4-01 FErnanda pErazzolo disConzi
0668940-0-01 FErnando bUzzUlini priosTE
0314926-9-01 FErnando dEEKE sassE
0380948-0-02 FErnando HUMEl laFraTTa
0652749-3-02 FErnando robErTo XaViEr
0283185-6-01 Gil bazanini
0332104-5-01 GilMario barbosa dos sanTos
0370160-3-01 GraCiEla Moro
0301571-8-01 GUilHErME oUriQUE VErran
0667529-8-01 GUilHErME piEGas KosloVsKi
0237690-3-01 GUsTaVo JosE FlEUrY CHarMilloT
0376865-1-01 HoloKX abrEU albUQUErQUE
0363001-3-01 isabEla Gasparini
0251162-2-01 iTaMar ribEiro GoMEs
0312857-1-02 JaCiMar naHornY
0293390-0-04 JaninE KniEss
0320039-6-03 Jarbas ClEbEr FErrari
0238877-4-01 Joao dE azEVEdo
0269918-4-01 JoaQUiM ranGEl CodECo
0360879-4-01 JoEl MarTins CriCHiGno FilHo
0249009-9-03 JonEs Corso
0292374-2-01 JorGE GonCalVEs Cardoso
0999890-0-01 JosE aUGUsTo da Col
0250304-2-01 JosE dE oliVEira
0293032-3-01 JosE FErnando FraGalli
0308845-6-02 JosE nilTon MarTini
0664077-0-01 JosE raFaEl sanTos FUrlanETTo
0349614-7-02 JosEliTo anasTaCio HEErdT
0245030-5-02 JUlio CEsar dE oliVEira ziMMErMann
0375684-0-01 JUlio CEsar GiUbilEi Milan
0360719-4-03 JUlio CEsar saGas
0972085-5-01 Karina Girardi roGGia
0974660-9-01 KarinE prisCila naidEK
0337481-5-02 KarisTon pErEira

0296574-7-02 KaTiani da ConCEiCao loUrEiro
0669578-7-01 KlEYsEr ribEiro
0375501-0-01 lEandro zVirTEs
0328750-5-04 lEarCino dos sanTos lUiz
0699720-1-01 lEonardo roMEro MonTEiro
0315495-5-01 liGia liani barz
0238219-9-03 lirio nEsi FilHo
0974651-0-01 lUCiana rosa lEiTE
0375270-4-02 lUCio MinorU TozaWa
0207970-4-03 lUis CEsar FonTana
0348564-1-01 lUiz anTonio FErrEira CoElHo
0362482-0-02 lUiz ClEMEnT
0346186-6-01 MarCEllo MEzaroba
0254642-6-01 MarCElo da silVa HoUnsEll
0282096-0-03 MarCia MarGarETE MEiEr
0236477-8-01 MarCo oTaVio blEY do nasCiMEnTo
0288909-9-02 MarCos FErGUTz
0971216-0-01 MarCUs ViniCiUs CanHoTo alVEs
0389915-2-02 Maria da GraCa MoraEs braGa MarTin
0665328-6-01 Mariana sanTos MaTos CaValCa
0293028-5-01 MarilEna ValadarEs FolGUEras
0369251-5-02 MarnEi lUis MandlEr
0264699-4-02 MasaHiro ToMiYaMa
0374681-0-01 MaUriCio aronnE pillon
0238138-9-01 MiGUEl Vaz JUnior
0664073-7-01 MilaGros noEMi QUinTana CasTillo
0963069-4-01 MoisEs da silVa lara
0254641-8-01 niCodEMUs nETo da CosTa liMa
0956340-7-02 niColE GloCK MaCEno
0264694-3-02 oMir CorrEia alVEs JUnior
0294256-9-02 pablo andrEs MUnoz roJas
0345780-0-02 paTriCia bECKEr
0237038-7-01 paUlo CEsar rECH
0357327-3-01 paUlo sErGio bErVinG zdansKi
0364285-2-01 pEdro bErTEMEs FilHo
0664923-8-01 pEdro Carlos Elias ribEiro JUnior
0956875-1-02 raFaEl CaMarGo rodriGUEs dE liMa
0387785-0-01 raFaEl rodriGUEs obElHEiro
0360565-5-01 raFaEl sTUbs parpinElli
0251156-8-01 raiMUndo nonaTo GonCalVEs robErT
0380955-2-03 rEbECa sCHroEdEr FrEiTas
0656521-2-01 rEGina HElEna MUnHoz
0289000-3-01 riCardo anTonio dE siMonE zanon
0978633-3-01 riCardo dE MEdEiros
0314492-5-01 riCardo FErrEira MarTins
0308869-3-02 robErTo silVio UbErTino rosso JUnior
0963555-6-02 robErTo WolF FranCisCo JUnior
0346464-4-02 rodriGo dE liMa
0667928-5-01 roGErio aparECido Gariani
0299687-1-02 roGErio dE aGUiar
0399036-2-02 rUi JorGE TraMonTin JUnior
0264693-5-02 sandra dEnisE KrUGEr alVEs
0314925-0-01 sErGio HEnriQUE pEzzin
0700598-9-01 sidnEi FUrTado CosTa
0975110-6-01 silVia TErEsinHa Frizzarini
0974653-6-01 TiaGo JaCKson MaY dEzUo
0256974-4-02 ValdEsio bEnEVEnUTTi
0367938-1-03 Valdir daMazio JUnior
0285695-6-02 VirGinia GraCE barros
0369223-0-03 ViVianE Maria bEUTEr
0656560-3-01 YalEs roMUlo dE noVaEs

PORTARIA Nº 1382, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/CEPLAN
0305900-6-04 aGnaldo VandErlEi arnold
0656317-1-01 alEX lUiz dE soUsa
0368337-0-02 alEXandrE borGEs FaGUndEs
0387766-3-01 anTonio Carlos TaManini da silVa
0297100-3-03 ClEidE ViEira
0343163-0-03 dEbora barni dE CaMpos
0359230-8-02 dElCio pErEira
0375505-3-01 EdUardo GaUCHE
0958261-4-01 EVandro dEMaTTE
0349563-9-02 Fabio FErnando Kobs
0358358-9-02 Fabio ManoEl Caliari
0375495-2-02 FErnanda HansCH bEUrEn
0286611-0-01 FlaVio MarCEllo sTrEloW
0381444-0-02 lEandro CorrEa pYKosz
0363010-2-01 lUiz ClaUdio dalMolin
0363020-0-01 Mario EzEQUiEl aUGUsTo
0661037-4-02 MoaCYr Carlos possan JUnior
0278409-2-03 nElCiMar ribEiro Modro
0375503-7-01 nilson ribEiro Modro

0955110-7-01 osCar KHoiTi UEno
0666062-2-01 raQUEl FlEiG
0336887-4-02 sandro KEinE
0656328-7-01 ViVian CrEMEr KalEMpa

PORTARIA Nº 1383, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/CESFI
0958783-7-01 adrianE saMbaQUi GrUbEr
0653559-3-03 daMianni sEbrao
0974946-2-01 danilo JosE alano MElo
0670379-8-02 FranCisCo GErMano MarTins
0395444-7-01 JosE Carlos dE soUza
0319897-9-02 lindaUra Maria sTEFFEns
0337444-0-03 lUiz anTonio alVEs
0958550-8-02 lUiz FilipE GoldFEdEr rEinECKE
0314873-4-03 osEias alVEs pEssoa
0985544-0-02 poMpilio loCKs FilHo
0972072-3-01 raFaEl rodriGUEs FranCisCo
0606261-0-01 saMira KaUCHaKJE
0362145-6-01 ViTor HUGo KlEin JUnior

PORTARIA Nº 1384, de 07/12/2022.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento do 
cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários, que tiveram 
seus pedidos aprovados nos termos da legislação específica, com 
vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o processo 
55355/2022, conforme segue:
UDESC/CEFID
0293724-7-03 adriana CoUTinHo dE azEVEdo GUiMaraEs
0384316-5-02 alCYanE MarinHo
0333236-5-03 alEXandra FollE
0256696-6-01 alEXandro andradE
0314493-3-02 ana ClaUdia ViEira MarTins
0388206-3-01 anaMaria FlEiG MaYEr
0308514-7-01 andrEa FonToUra MoTTa
0664095-8-01 andrEia pElEGrini
0369975-7-02 anElisE sonza
0395274-6-01 CaMila isabEl sanTos sCHiVinsKi
0669794-1-02 CarolinE rUsCHEl
0385489-2-02 Clarissa MEdEiros da lUz
0314927-7-02 ClaUdia Mirian dE GodoY MarQUEs
0327953-7-01 darlan laUriCio MaTTE
0653226-8-02 daYanE MonTEMEzzo
0314956-0-01 dEbora soCCal sCHWErTnEr
0314923-4-01 dEboraH dE CaMarGo HizUME KUnzlEr
0388207-1-01 ElainE paUlin FErrazEanE
0294508-8-02 ElisabETE Maria dE oliVEira
0664170-9-01 EriCo pErEira GoMEs FEldEn
0387104-5-01 Fabrizio CapUTo
0662100-7-01 FErnanda roMaGUEra pErEira dos sanTos
0238861-8-01 FErnando lUiz Cardoso
0310153-3-02 FranCisCo rosa nETo
0699663-9-01 GabriEl HEnriQUE TrETEr GonCalVEs
0664097-4-01 GElCEMar oliVEira Farias
0368355-9-02 GEsilani JUlia da silVa Honorio
0309032-9-01 GilMar MoraEs sanTos
0301570-0-01 GioVana zarpEllon Mazo
0318596-6-01 HElio roEslEr
0656329-5-01 iraMar bapTisTElla do nasCiMEnTo
0972984-4-01 JaQUElinE dE soUza
0668846-2-01 JoCEMar ilHa
0312164-0-02 Joris pazin
0956347-4-01 KarolinE KobUs bianCHini
0976150-0-01 larissa CEriGnoni bEniTEs
0288902-1-02 loriVal JosE CarMinaTTi
0972958-5-01 lUCiana saYUri sanada
0302222-6-02 MaGnUs bEnETTi
0322121-0-02 Mario CEsar nasCiMEnTo
0364870-2-02 MarlUs KarsTEn
0339056-0-02 MaYCo Morais nUnEs
0326348-7-03 MiCHElinE HEnriQUE araUJo da lUz KoEriCH
0308513-9-01 MoniQUE da silVa GEVaErd loCH
0283177-5-02 rEnildo nUnEs
0972801-5-01 rodriGo oKUbo
0315567-6-03 rUdnEY da silVa
0312187-9-02 sandroVal FranCisCo TorrEs
0377425-2-02 sTElla Maris MiCHaElsEn
0264635-8-03 sUzana MaTHEUs pErEira
0342968-7-01 THais silVa bElTraME
0279303-2-05 ValMor raMos
0397561-4-03 ViTor pErEira CosTa
0962893-2-01 ViVianE prEiCHardT dUEK

Cod. Mat.: 877074
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CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PLANALTO NORTE – CEPLAN
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATA-

RINA
RELATÓRIO DE DIÁRIAS NOVEMBRO/2022

o diretor do Centro de Educação do planalto norte, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 14, do de-
creto nº 133/99, informa o pagamento de despesas relacionadas 
com o pagamento de diárias.  

MaTr. sErVidor nº Valor MoTiVo
9625500 adriano J. b. de 

andrade
2,5 312,50 Mo

2866137 Claudio r. ronchi 2,5 275,00 Mo
3592308 delcio pereira 7,5 1490,00 Cs, oM
9582614 Evandro dematte 4,5 889,50 CG, a_En
3495639 Fábio F. Kobs 2 312,00 Cs
6621015 Hélio J. schlogl 1 125,00 Mo
9551107 oscar K. Ueno 4 813,00 CG
ToTal 4217,00
 Legenda: 
ap:ativ. de pesquisa  a_En:ativ. de Ensino  CG:Congres-
so  Cs:Conselhos superiores  Mo:Motorista  oM:outros 
Motivos 

são bento do sul, 30 de novembro de 2022
alexandre borges Fagundes

diretor Geral do Centro de Educação do planalto norte
Fundação Universidade do Estado de santa Catarina

Cod. Mat.: 877094

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONVÊNIO n° 
2022TR001161. CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através 
da Companhia integrada de desenvolvimento agrícola de santa 
Catarina – CidasC. CONVENENTE: Município de Mafra. OBJETO: 
Constitui objeto do presente termo de rescisão o inadimplemento da 
cláusula décima primeira onde o convenente não realizou o aporte 
na conta bancária única e específica do Convênio a quantia de R$ 
4.285,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais) a título de 
contrapartida financeira, nos prazos estabelecidos no cronograma 
de desembolso. sgp-e n° sCC 0008710/2022. DATA: Florianópolis, 
07 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIO: Junior Kunz, pela CidasC 
e Emerson Maas, pelo Município de Mafra.

Cod. Mat.: 876777

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS nº 00636/21 
- TA – 02 ORIGEM: lei 8.666/93 CEDENTE:  Epagri - rio do sul 
(Gr) -Vitor Meireles (EM) CESSIONÁRIA: prefeitura Municipal 
de Vitor Meireles  CNPJ/CPF: 79.372.520/0001-85 OBJETO: 
Cessão de Uso  VIGÊNCIA: 31/12/2022 a 31/12/2023 VALOR 
GLOBAL: r$ 0,00 ITEM ORCAMENTÁRIO:  MODALIDADE LI-
CITAÇÃO: 08 - não aplicável ASSINADO EM: 08/12/2022, por 
bento Francisco silvy, repres. legal.

Cod. Mat.: 876969

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS nº 00251/19 
- TA – 03 ORIGEM: lei 8.666/93 CEDENTE:  Epagri - são Miguel 
do oeste (Gr) CESSIONÁRIA: Municipio de itapiranga  CNPJ/
CPF: 82.821.208/0001-36 OBJETO: Cessão de Uso  VIGÊNCIA: 
01/01/2023 a 31/12/2023 VALOR GLOBAL: r$ 0,00 ITEM OR-
CAMENTÁRIO:  MODALIDADE LICITAÇÃO: 08 - não aplicável 
ASSINADO EM: 07/12/2022, por alexandre Gomes ribas, repres. 
legal, Edilene steinwandter, repres. legal Epagri.

Cod. Mat.: 876971

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS 00333/19 
- TA – 01 ORIGEM: lei 8.666/93 CEDENTE:  Epagri - Xanxerê 
(Gr) CESSIONÁRIA: prefeitura Municipal de Marema  CNPJ/
CPF: 78.509.072/0001-56 OBJETO: Cessão de Uso  VIGÊNCIA: 
14/05/2020 a 15/05/2021 VALOR GLOBAL: r$ 0,00 ITEM OR-
CAMENTÁRIO:  MODALIDADE LICITAÇÃO: 08 - não aplicável 
ASSINADO EM: 14/05/2020, por adilson barella, repres. legal, 
Edilene steinwandter, repres. legal Epagri.

Cod. Mat.: 877002

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS 00333/19 
- TA – 02 ORIGEM: lei 8.666/93 CEDENTE: Epagri - Xanxerê 
(Gr) CESSIONÁRIA: prefeitura Municipal de Marema  CNPJ/
CPF: 78.509.072/0001-56 OBJETO: Cessão de Uso  VIGÊNCIA: 
23/12/2020 a 23/12/2022 VALOR GLOBAL: r$ 0,00 ITEM OR-
CAMENTÁRIO:  MODALIDADE LICITAÇÃO: 08 - não aplicável 
ASSINADO EM: 18/12/2020, por adilson barella, repres. legal, 
Edilene steinwandter, repres. legal Epagri.

Cod. Mat.: 877007

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL nº 00333/19 
- TA – 03 ORIGEM: lei 8.666/93 CEDENTE:  Epagri - Xanxerê 
(Gr) CESSIONÁRIA: prefeitura Municipal de Marema  CNPJ/
CPF: 78.509.072/0001-56 OBJETO: Cessão de Uso  VIGÊNCIA: 

23/12/2022 a 31/12/2023 VALOR GLOBAL: r$ 0,00 ITEM OR-
CAMENTÁRIO:  MODALIDADE LICITAÇÃO: 08 - não aplicável 
ASSINADO EM: 06/12/2022, por Mauri dal bello, repres. legal, 
Edilene steinwandter, repres. legal Epagri.

Cod. Mat.: 877020

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS nº 00143/20 
- TA – 02 ORIGEM: lei 8.666/93 CEDENTE:  Epagri - Tubarão 
(Gr) CESSIONÁRIA: prefeitura Municipal de Gravatal  CNPJ/CPF: 
82.926.569/0001-47 OBJETO: Cessão de Uso  VIGÊNCIA: 01/01/2023 
a 31/12/2023 VALOR GLOBAL: r$ 0,00 ITEM ORCAMENTÁRIO:  
MODALIDADE LICITAÇÃO: 08 - não aplicável ASSINADO EM: 
08/12/2022, por Cleinils rodrigues da silva, repres. legal

Cod. Mat.: 877026

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS Nº 00031/21 
ORIGEM: lei 13.303/2016 CEDENTE:  Epagri - Criciúma (Gr) CES-
SIONÁRIA: Municipio de Urussanga  CNPJ/CPF: 82.930.181/0001-10 
OBJETO: Cessão de Uso  VIGÊNCIA: 19/01/2021 a 31/12/2022 
VALOR GLOBAL: r$ 0,00 ITEM ORCAMENTÁRIO:  MODALIDADE 
LICITAÇÃO: 08 - não aplicável ASSINADO EM: 05/01/2021, por 
luis Gustavo Cancellier, repres. legal

Cod. Mat.: 877029

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS nº 00031/21 
- TA – 01 ORIGEM: lei 8.666/93 CEDENTE:  Epagri - Criciúma 
(Gr) CESSIKONÁRIA: Municipio de Urussanga  CNPJ/CPF: 
82.930.181/0001-10 OBJETO: Cessão de Uso  VIGÊNCIA: 01/01/2023 
a 31/12/2023 VALOR GLOBAL: r$ 0,00ITEM ORCAMENTÁRIO: 
MODALIDADE LICITAÇÃO: 08 - não aplicável ASSINADO EM: 
25/11/2022, por luis Gustavo Cancellier, repres. legal

Cod. Mat.: 877038

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N° 06
o diretor presidente da  imbituba administradora de zona de pro-
cessamento de Exportação s.a.-iazpE, no uso de suas  atribuições, 
comunica o pagamento de diárias do mês noVEMbro/2022.

Data Beneficiário Valor Qtde.
23.11.22 Marcos s. sabino 400,00 1,0

23.11.22 diogo de o. Gomes 400,00 1,0
Florianópolis, 08 de dezembro de   2022.
Jeferson Machado

Cod. Mat.: 876851
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AVISO DE LICITAÇÃO
a assembleia legislativa do Estado de santa Catarina - alEsC, 
com sede na rua dr. Jorge luz Fontes, n° 310, Centro, Florianópo-
lis/sC, CEp 88020-900, comunica aos interessados que realizará 
licitação na seguinte modalidade:
prEGÃo ElETrÔniCo nº 039/2022 - 1ª rEp.
nº da liCiTaÇÃo no sisTEMa liCiTaÇÕEs-E: 977601
obJETo: a presente licitação tem como objeto o registro de preço 
para o fornecimento de gêneros alimentícios (água mineral), ao 
longo do ano de 2023, mediante demanda e entrega programada, 
para atender às necessidades da alEsC, de acordo com as espe-
cificações constantes no Edital e em seus Anexos.
daTa: 20/12/2022 - Hora: 09h
EnTrEGa dos doCUMEnTos: deverá ser encaminhada via 
sistema do banco do brasil site (www.licitacoes-e.com.br) nº 977601 
até o dia 20 de dezembro de 2022 às 08h45. o Edital poderá ser 
retirado no site eletrônico (www.alesc.sc.gov.br/licitacao) ou na 
Coordenadoria de recursos Materiais, localizada na av. Mauro 
ramos nº 300, Unidade administrativa deputado aldo schneider, 
no 8º, sala 804 - Centro – Florianópolis/sC.
Florianópolis/sC, assinado e datado digitalmente.
rafael batista dos santos
Coordenador de licitações e Contratos

Cod. Mat.: 877101

sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo – sEa
CoMissÃo EspECial dE liCiTaÇÕEs do proGraMa dE 
parCErias E inVEsTiMEnTos. RESULTADO DE LICITAÇÃO.                  
a diretoria de Gestão de licitações e Contratos comunica o resultado 
da Concorrência nº 0176/2022. objeto: Concessão administrativa 
dos serviços de apoio à operação, incluindo a construção e reforma, 
equipagem e manutenção do complexo prisional de blumenau/
sC. a Comissão Especial de licitação, com os poderes que lhe 
confere a portaria n.º419/21, ante a ausência de proponentes, 
conforme ata: DECLARA A LICITAÇÃO DESERTA   - processo: 
sEF 00013761/2022.

Cod. Mat.: 877108

sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo - sEa
dirEToria dE GEsTÃo dE liCiTaÇÕEs E ConTraTos
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0293/2022 – menor preço por lote. objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de escritório. início da entrega de propostas: às 14:00 horas do 
dia 12/12/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:15 horas do 
dia 22/12/2022. abertura da sessão: a partir das 13:15 horas do 
dia 22/12/2022. início da disputa: a partir das 13:30 horas do dia 
22/12/2022. o Edital e seus anexos estão disponíveis no site 
www.portaldecompras.sc.gov.br. informações sobre o edital serão 
prestadas através do e-mail gelic@sea.sc.gov.br, ou no seguinte 
endereço: rodovia sC 401 Km 5, nº 4600, bloco ii, CEp 88032-
000, bairro saco Grande ii, Florianópolis/sC, no horário das 00:00 
às 00:00, em dias úteis. processo sGp-e: sEa 00015135/2022. 
GGG: 2022as021759.
E-Sfinge: D9BB5E71BF93EDFAA6E6B973DED0F5EB93B8756A

Cod. Mat.: 876964

EsTado dE sanTa CaTarina
sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEdUCaTiVa - sap
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
origem: pregão Eletrônico 0191/2022.
objeto: registro de preços visando a futura e eventual a aquisição 
de equipamentos de proteção individual para uso nas atividades 
laborais da superintendência regional  05.Vigência: 30/novem-
bro/2022 a 30/novembro/2023.
Unidade Gerenciadora: sECrETaria dE EsTado da adMi-
nisTraÇÃo prisional E soCioEdUCaTiVa - sap.CnpJ: 
01.577.780/0001-08.
Empresa: ilson GlEi CarValHo - ME, inscrita no CnpJ/MF 
sob o nº 35542798000188. item 27 - luva para limpeza nitrilica, 
tamanho g   e gg lUVa EM niTrilE oU bUTilE, luva confeccio-

nada em nitrile ou butile com espessura de 0,35 mm, punho médio, 
qualquer cor, dispondo do respectivo Certificado de Aprovação 
(Ca) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com 
prazo de validade contado a partir do ano de entrega. Tamanhos 
a definir na emissão da Autorização de Fornecimento.   Quantida-
de: 209.0 / Caixa. Marca: sUpEr saFETY - GloVE MaX - ao 
preço de r$ 6,25 Un. iMUnE CoMErCio dE MaTEriais Hos-
piTalarEs lTda, inscrita no CnpJ/MF sob o nº 43158055000137. 
item 5 - bota Tamanhos diversos boTa dE pVC branCa, Cano 
CUrTo. bota de pVC, cano curto (altura do cano aproximada: 
10,5cm), modelo Flex, na cor branca, com forro, bota impermeável, 
solado antiderrapante, dispondo do respectivo Certificado de 
aprovação (Ca) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), com prazo de validade contado a partir do ano de entrega. 
Tamanhos do 37 ao 44 a definir na emissão da Autorização de 
Fornecimento.  Quantidade: 75.0 / peça. Marca: stivaletto Max - 
Calfor - ao preço de r$ 37,90 Un. inFrasEG EQUipaMEnTos 
dE proTEÇÃo lTda, inscrita no CnpJ/MF sob o nº 37406687000170. 
item 3 - oculos de seguranca antirisco óCUlos dE sEGUran-
Ça, óculos de segurança, fabricado em material plástico, consti-
tuído de lentes e uma única peça de policarbonato anti- embaçan-
te e anti-risco. Haste em policarbonato regulável e dispositivo que 
apóia o óculo no septo nasal, na cor incolor. dispondo do respec-
tivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), com prazo de validade contado a 
partir do ano de entrega.   Quantidade: 191.0 / peça. Marca: Va-
leplast Ca 40091 - ao preço de r$ 6,20 Un.  item 6 - oculos de 
protecao oculos de protecao óCUlos dE proTEÇÃo, óculos 
de proteção, com lentes em policarbonato cinza ou fumê, visor 
curvo para proteção lateral, com tratamento anti-riscos, resistente 
a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: 
fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáus-
ticos, entre outros, abas laterais de proteção, armação preta e 
hastes reguláveis, proteção contra raios UVa e UVb, com cordão 
de segurança. Dispondo do respectivo Certificado de Aprovação 
(Ca) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com 
prazo de validade contado a partir do ano de entrega.  Quantidade: 
125.0 / peça. Marca: Valeplast ca 42721 - ao preço de r$ 3,50 
Un.  item 17 - Componentes e acessorios de seguranca e protecao 
individual perneira de segurança pErnEira dE sEGUranÇa, 
perneira de segurança, confeccionada em material sintético, três 
talas de proteção frontal e duas talas laterais, proteção no joelho 
integrada, altura aproximada de 40cm. dispondo do respectivo 
Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE), com prazo de validade contado a partir do 
ano de entrega.   Quantidade: 44.0 / peça. Marca: Udiseg Ca 39624 
- ao preço de r$ 45,90 Un.  item 19 - luva de borracha isolante 
para eletricista lUVas dE alTa FUsÃo para ElETriCisTa bT, 
luvas de segurança isolante para eletricistas confeccionadas em 
borracha natural preta Tipo ii resistente a ozônio, classe oo Ten-
são 500v e pico 2500V. Com etiqueta clara localizada no dorso da 
luva próxima à orla. atender as normas abnT/nbr 10622 e ansi/
ASTM D120. Dispondo do respectivo Certificado de Aprovação 
(Ca) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com 
prazo de validade contado a partir do ano de entrega. Tamanhos 
do P ao GG a definir na emissão da Autorização de Fornecimento.   
Quantidade: 46.0 / peça. Marca: Elsa Ca 38400 - ao preço de r$ 
310,00 Un.  item 25 - avental em raspa de couro Uso em servico 
pesado ou p/solda eletrica. aVEnTal para solda, avental para 
solda, confeccionado em raspa, com manga longa, tipo barbeiro, 
fechamento em velcro ou elástico nas costas. Quantidade: 67.0 / 
peça. Marca: paranaluvas Ca 44166 - ao preço de r$ 80,26 Un. 
Jd ElETro CoMErCial lTda, inscrita no CnpJ/MF sob o nº 
36091140000160. item 1 - outros - dermatologicos protetor solar 
fps 30, loção/creme, frasco 100 a 130g CrEME proTETor 
SOLAR PARA PELE, creme protetor solar para pele, uso profis-
sional, fator de proteção solar de no mínimo (Fps)30, com repe-
lente eficaz contra Aedes Aegypti. Produto aprovado pela ANVISA 
e Ministério da saúde, bisnaga contendo 120 gramas.  Quantida-
de: 264.0 / Frasco. Marca: sunday - ao preço de r$ 13,30 Un.  
item 10 - Touca descartavel ToUCa dEsCarTÁVEl sanFona-
da, touca descartável, sanfonada, na cor branca, confeccionada 
em tecido não tecido (TnT), 100% polipropileno, com gramatura 
mínima de 16g/m2, com elástico por toda sua volta, produzida por 
processo automatizado, soldado eletronicamente e com ventilação 
adequada, hipoalergênica, com prazo de validade contado a par-
tir do ano de entrega. Embalagem com 100 unidades.  Quantidade: 
63.0 / pacote. Marca: Vabene - ao preço de r$ 14,50 Un.  item 
11 - Calca Tamanho g , p, m e gg. CalÇa dE sEGUranÇa para 
opEradorEs dE roÇadEira, calça de segurança, para ope-
radores de roçadeira, composição 100% poliéster, com dois bolsos 
laterais, elástico na cintura para ajuste, resistência a abrasão. 
Tamanhos do P ao GG a definir na emissão da Autorização de 
Fornecimento.  Quantidade: 78.0 / peça. Marca: Tecmater - ao 
preço de r$ 209,04 Un.  item 13 - abafador de ruidos Externo 
abaFador dE rUÍdo, protetor auricular tipo concha com nível 
de atenuação nrr 27 e nrrsf 21db sem componente metálico, 
possuir arco confeccionados em material plástico flexível, resis-
tente, giratório 360º conjugado com banda/tira de sustentação. 
Dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com prazo de vali-
dade contado a partir do ano de entrega.  Quantidade: 183.0 / 
peça. Marca: Camper - ao preço de r$ 52,59 Un.  item 14 - Cha-
peu Chapeu de palha CHapEU dE palHa, chapéu confecciona-
do em palha, de aba larga, medindo no mínimo 15 cm, indicado 
para trabalhos ao ar livre e áreas abertas.  Quantidade: 135.0 / 
peça. Marca: samia - ao preço de r$ 16,00 Un.  item 15 - repe-
lente pecuária Exposis extreme-100ml dermatologicamente testa-
do,hipoal.(d) rEpElEnTE dE insETos, repelente para insetos, 
adulto, grau 02, (inclusive contra o aedes aegypti. produto apro-
vado pela anVisa e Ministério da saúde, frasco de plástico com 
contendo 100 ml.  Quantidade: 325.0 / peça. Marca: nutriex - ao 
preço de r$ 7,40 Un.  item 16 - Capa para chuva de plastico pvc 
Capa dE CHUVa, capa de chuva de pVC forrada, com manga e 
capuz, impermeável, com fechamento de botão frontal, na cor 
amarela, dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) 
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com 
prazo de validade contado a partir do ano de entrega. Tamanhos 
do P ao GG a definir na emissão da Autorização de Fornecimento.  
Quantidade: 570.0 / peça. Marca: brascamp - ao preço de r$ 
20,00 Un.  item 18 - Componentes e acessorios de seguranca e 
protecao individual bone arabe bonÉ ÁrabE, capuz de seguran-
ça confeccionado em helanca, aba plástica revestida com brim, 
elástico traseiro para ajuste e velcro para fechamento frontal, 
comprimento de 25cm.   Quantidade: 168.0 / peça. Marca: bras-
camp - ao preço de r$ 15,00 Un.  item 20 - bota em pvc imper-
meavel,de seguranca,uso profissional,cor branca,tam.37 , 38, 39, 
40, 41, 42, 43 e 44. boTa dE pVC branCa, Cano lonGo, bota 
de pVC, cano longo, na cor branca, com forro, bota impermeável, 
solado antiderrapante, dispondo do respectivo Certificado de 
aprovação (Ca) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), com prazo de validade contado a partir do ano de entrega. 
Tamanhos do 37 ao 44 a definir na emissão da Autorização de 
Fornecimento.   Quantidade: 86.0 / par. Marca: innpro - ao preço 
de r$ 47,50 Un.  item 23 - bota em pvc Cano medio, tamanho 
minimo 40 , 37, 38, 39, 41, 42, 43 e 44. boTa dE pVC prETa, 
Cano MÉdio, bota de pVC, cano médio, na cor preta, com forro, 
bota impermeável, solado antiderrapante, dispondo do respectivo 
Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE), com prazo de validade contado a partir do 
ano de entrega. Tamanhos do 37 ao 44 a definir na emissão da 
autorização de Fornecimento.  Quantidade: 205.0 / par. Marca: 
innpro - ao preço de r$ 33,00 Un.  item 24 - Macacao de segu-
ranca laminado MaCaCÃo dE sEGUraÇa laMinado, rEs-
pirÁVEl CoM CapUz, macacão de segurança, laminado, respi-
rável, com capuz, na cor branca, impermeável, respirável, fecho 
frontal em zíper, elástico na metade da cintura, pulsos e tornozelos, 
emendas costuradas, fabricado em Tecido não Tecido laminado, 
com gramatura mínima de 50 g/m2. Tamanhos do p ao GG a de-
finir na emissão da Autorização de Fornecimento  Quantidade: 80.0 
/ peça. Marca: Volk - ao preço de r$ 12,40 Un.  item 28 - botina 
C/elastico,s/componentes metalicos,solado d, nº 39 , 37, 38, 40, 
41, 42, 43 e 44. boTina dE sEGUranÇa EM CoUro CUrTido 
CoM biCo dE aÇo, botina de segurança, cano médio, com bico 
de aço não forrada, cabedal em couro curtido ao cromo estampa 
relax, forração em não tecido, cano com forro em poliéster cinza 
dublado com manta, dorso com espuma em pU, fechamento com 
elásticos nas laterais. palmilha de montagem sintética não tecido 
antimicróbios. solado em duas camadas de poliuretano (pU) ex-
pandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª 
camada (entressola) macia e leve proporcionando maior conforto, 
e a 2ª camada resistente a objetos cortantes, perfurantes e abra-
são, com sistema shock absorvedor para melhor mobilidade ao 
caminhar. Dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) 
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com 
prazo de validade contado a partir do ano de entrega. Tamanhos 
do 37 ao 44 a definir na emissão da Autorização de Fornecimento.  
Quantidade: 233.0 / par. Marca: Cartom - ao preço de r$ 56,00 
Un. piaTÃ CoMÉrCio dE pEÇas EirEli - ME, inscrita no CnpJ/
MF sob o nº 08932456000100. item 26 - Mascara para solda 
Mascara de solda MÁsCara dE solda CoM sEnsor dE 
EsCUrECiMEnTo aUToMÁTiCo, máscara de solda, com sensor 
de escurecimento automático, produzida em polipropileno, com 
lente protetora em acrílico, área de visão aproximadamente: 98 x 
35 mm, proteção ultravioleta e infravermelho. dispondo do respec-
tivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), com prazo de validade contado a 
partir do ano de entrega.  Quantidade: 36.0 / peça. Marca: Kala - ao 
preço de r$ 230,00 Un.  item 31 - Capacete Com protetor facial 
KiT CapaCETE + proTETor FaCial, Capacete fabricado em 
polietileno de alta densidade e alta resistência contra impacto, sem 
ventilação e material refletivo, com seis pontos de fixação, e três 
regulagens de altura, suspensão com catraca e jugular, suspensão 
para utilização em conjunto com visor, ajustável por catraca, na 
cor verde. Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) com prazo de validade contado a 
partir do ano de entrega.   Quantidade: 54.0 / peça. Marca: plas-
ticor - ao preço de r$ 128,00 Un. saGaTi CoMÉrCio dE EQUi-
paMEnTos proFissionais EirEli, inscrita no CnpJ/MF sob 
o nº 22327120000130. item 22 - bota em pvc impermeavel,de 
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seguranca,uso profissional,cor preta,tam.40 , 37, 38, 39, 41, 42, 
43 e 44. boTa dE pVC, prETa, Cano lonGo, CoM polaina, 
bota de pVC, cano longo, na cor preta, com forrro, bota imperme-
ável, solado antiderrapante, com polaina, com cordão para amar-
rar, indicado para atividades com produtos químicos em geral, 
dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com prazo de vali-
dade contado a partir do ano de entrega. Tamanhos do 37 ao 44 
a definir na emissão da Autorização de Fornecimento.  Quantida-
de: 94.0 / par. Marca: WorKFlEX/ 43WFlpa6n/ Ca: 39.184 - ao 
preço de r$ 48,36 Un.  item 29 - botina Masculina boTina dE 
sEGUranÇa EM CoUro CUrTido sEM biCo dE aÇo, Cano 
MÉdio, botina de segurança, cano médio, sem bico de aço, não 
forrada, cabedal em couro curtido ao cromo estampa relax, forra-
ção em não tecido, cano com forro em poliéster cinza dublado com 
manta, dorso com espuma em pU, fechamento com elásticos nas 
laterais. palmilha de montagem sintética não tecido antimicróbios. 
solado em duas camadas de poliuretano (pU) expandido biden-
sidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada 
(entressola) macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª 
camada resistente a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, com 
sistema shock absorvedor para melhor mobilidade ao caminhar. 
Dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com prazo de vali-
dade contado a partir do ano de entrega. Tamanhos do 37 ao 44 
a definir na emissão da Autorização de Fornecimento.    Quanti-
dade: 336.0 / par. Marca: FsEG/ FsEG - bEp-EC/ Ca: 44.639 - ao 
preço de r$ 39,59 Un. sEbold CoMErCial aTaCado dE 
prodUTos, aliMEnTos E EQUipaMEnTos lTda, inscrita no 
CnpJ/MF sob o nº 09196745000142. item 9 - luva de seguranca 
luva de segurança borracha natural (látex),tam. pequeno p, M, G 
e GG. lUVas dE lÁTEX naTUral, luva de segurança confec-
cionada em látex natural, forrada internamente com flocos de al-
godão, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar 
dos dedos e ponta dos dedos, dispondo do respectivo Certificado 
de aprovação (Ca) expedido pelo Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE), com prazo de validade contado a partir do ano de en-
trega. Tamanhos do P ao GG a definir na emissão da Autorização 
de Fornecimento  Quantidade: 185.0 / par. Marca: MarCa pró-
pria - ao preço de r$ 2,87 Un. sUlValE EQUipaMEnTos Ei-
rEli, inscrita no CnpJ/MF sob o nº 35830997000191. item 2 - luva 
de borracha para limpeza de pvc cano medio tam.g lUVa dE pVC, 
luva confeccionada em policloreto de vinila (pVC), forrada com 
malha de algodão, palma, dedos e dorso liso. produto registrado 
na Anvisa, dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA) 
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com 
prazo de validade contado a partir do ano de entrega.   Quantida-
de: 253.0 / peça. Marca: plasTCor - ao preço de r$ 17,20 Un.  
item 4 - luva de raspa Couro lUVas EM raspa dE CoUro 
pUnHo 20 CM, luva em raspa de couro, punho 20 cm, com tira 
de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na 
palma da mão e dedos e costura em nylon, na cor cinza. dispon-
do do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com prazo de validade 
contado a partir do ano de entrega. Tamanhos do p ao GG a de-
finir na emissão da Autorização de Fornecimento.  Quantidade: 
173.0 / par. Marca: ToTal - ao preço de r$ 12,40 Un.  item 7 - 
luva de seguranca Confec.em malha de algodao,revest.em bor-
racha,tam.10 lUVa dE sEGUranÇa, luva de segurança confec-
cionada com suporte têxtil de algodão, revestimento em látex 
natural, dorso ventilado, acabamento antiderrapante, punho em 
malha com elástico, alta durabilidade e excelente resistência a 
rasgamento. para proteção das mãos do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. dispondo do 
respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), com prazo de validade contado a 
partir do ano de entrega.   Quantidade: 318.0 / par. Marca: HandEX 
- ao preço de r$ 6,29 Un.  item 8 - luva de seguranca de malha,-
tricotada em 4 fios de algodao, tam.g LUVA TRICOTADA, luva 
tricotada em algodão 4 fios com punho elastizado e pontos de PVC 
na palma da mão, na cor cinza. Dispondo do respectivo Certifica-
do de aprovação (Ca) expedido pelo Ministério do trabalho e 
Emprego (MTE), com prazo de validade contado a partir do ano 
de entrega. Quantidade: 256.0 / par. Marca: HandEX - ao preço 
de r$ 2,85 Un.  item 12 - Capacete de protecao Capacete de 
proteção CapaCETE dE sEGUranÇa, capacete de segurança, 
classe b, tipo ii, aba frontal, fabricado em polietileno de alta den-
sidade e alta resistência contra impacto, com suporte para protetor 
auditivo, absorvedor de energia e/ou isolante térmico com jugular 
removível, contra impactos de objetos sobre o crânio e contra 
choques elétricos, na cor verde. Certificado de Aprovação (CA) 
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com prazo 
de validade contado a partir do ano de entrega.   Quantidade: 43.0 
/ peça. Marca: libUs - ao preço de r$ 16,00 Un.  item 21 - bota 
em pvc Impermeavel,de seguranca,uso profissional,cor preta 
,tam.39 , 37, 38, 40, 41, 42, 43 e 44. boTa dE pVC prETa, Cano 
lonGo, bota de pVC, cano longo, na cor preta, com forro, bota 
impermeável, solado antiderrapante, dispondo do respectivo Cer-

tificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), com prazo de validade contado a partir do ano 
de entrega. Tamanhos do 37 ao 44 a definir na emissão da Auto-
rização de Fornecimento.  Quantidade: 284.0 / par. Marca: WorK-
FlEX - ao preço de r$ 36,30 Un.
iTEM 30 FrUsTrado.
pela contratante: Jair antonio França - diretor.
processo sGp-e: sap 00015512/2022.

Cod. Mat.: 876960

sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEdUCaTiVa – sap
diretoria da penitenciária agrícola de Chapecó
Fundo rotativo da penitenciária agrícola de Chapecó

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                  Con-
tratante: Fundo rotativo da penitenciária agrícola de Chapecó 
– CnpJ nº 00.710.515/0001-45
origem: registro de preços – pE nº 229/sap-paCH/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E TELHAS METÁLICAS 
PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL OESTE, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-
TRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA (SAP), OBJETIVANDO 
O REGISTRO DE PREÇO aF n° 2022aF000001 – proCEsso 
sGpE: sap139371/2022 Contratada: Hl disTribUidora dE 
FErraGEns lTda - ME, inscrita no CnpJ: 01.199.180/0001-45 
Item 07 – CHapa dE FErro 15x15 4.2mm Quant.: 153 peças 
Valor total: r$ 36.720,00 Item 010 – TrEliÇa dE FErro n°12 12m 
Quant.: 170 peças Valor total: r$ 16.830,00 Valor total contratado: 
R$ 53.550,00 Crédito orçamentário: 33.90.30-24 – Fonte: 0.219 
assinatura: 07/12//2022 – descrição dos itens no processo sGp-e: 
sap86951/2022– Aprovação GGG 2022AS021494
pela Contratada: Felipe ademar Vendramin
pelo Contratante: Fernanda Vinter – diretora paCH

Cod. Mat.: 877034

sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEdUCaTiVa – sap
diretoria da penitenciária agrícola de Chapecó
Fundo rotativo da penitenciária agrícola de Chapecó

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                  Con-
tratante: Fundo rotativo da penitenciária agrícola de Chapecó 
– CnpJ nº 00.710.515/0001-45
origem: registro de preços – pE nº 229/sap-paCH/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E TELHAS METÁLICAS 
PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL OESTE, DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-
TRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA (SAP), OBJETIVANDO 
O REGISTRO DE PREÇO aF n° 2022aF000001 – proCEsso 
sGpE: sap139375/2022 Contratada: piaTÃ CoMÉrCio dE 
pEÇas EirEli - ME, inscrita no CnpJ: 08.932.456/0001-00 Item 
03 – TElHa dE aÇo GalVanizado TrapEzoidal Quant.: 
700 metros Valor unitário: r$ 56,97 Valor total contratado: R$ 
39.879,00 Crédito orçamentário: 33.90.30-24 – Fonte: 0.219 as-
sinatura: 07/12//2022 – descrição dos itens no processo sGp-e: 
sap86951/2022– Aprovação GGG 2022AS021492
pela Contratada: Marcos aurélio Migliolli
pelo Contratante: Fernanda Vinter – diretora paCH

Cod. Mat.: 877036

EsTado dE sanTa CaTarina
sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEdUCaTiVa - sap
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
origem: pregão Eletrônico 0185/2022.
objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais Hidráulicos e 
Hidrossanitários para as Unidades prisionais subordinadas à 
superintendência regional oeste – sr06.
Vigência: 07/12/2022 a 07/12/2023.
Unidade Gerenciadora: sECrETaria dE EsTado da adMinis-
TraÇÃo prisional E soCioEdUCaTiVa - sap.
CnpJ: 01.577.780/0001-08.
Empresa: FERBIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscri-
ta no CnpJ/MF sob o nº 75849224000171. lote 11 - TUbos dE 
pVC para EsGoTo (Exclusivo ME/Epp) item 90 - Tubo plástico 
Cano pvc, Quant: 76.0 / peça. Marca: null - r$ 27,40 Un.  item 91 
- Tubo plástico de pvc, Quant: 89.0 / peça. Marca: null - r$ 43,83 
Un.  item 92 - TUbo dE pVC 75MM para EsGoTo, Quant: 56.0 
/ peça. Marca: null - r$ 78,09 Un.  item 93 - Tubo plástico de pvc, 
soldável, Quant: 134.0 / peça. Marca: null - r$ 83,63 Un.  item 94 
- Tubo plástico de esgoto em pvc 150mm, Quant: 94.0 / Metro. 
Marca: null - r$ 179,35 Un.  item 95 - Tubo plástico em pvc, 200mm, 
Quant: 59.0 / peça. Marca: null - r$ 316,39 Un. HL DISTRIBUI-
DORA DE FERRAGENS LTDA - ME, inscrita no CnpJ/MF sob o 
nº 01199180000145. lote 4 - aCEssórios HidrÁUliCos 
(Exclusivo ME/Epp) item 36 - Caixa sifonada, Quant: 35.0 / peça. 
Marca: null - r$ 25,20 Un.  item 37 -Caixa sifonada Medindo-

100x100x50, Quant: 40.0 / peça. Marca: null - r$ 20,17 Un.  item 
38 - Engate plástico Pvc flexível 1/2” x 40cm, Quant: 174.0 / Peça. 
Marca: null - r$ 7,92 Un.  item 39 - Engate plástico Flexível 60 
cm, Quant: 61.0 / peça. Marca: null - r$ 10,08 Un.  item 40 - ralo 
para esgoto Medindo 10x10 branco, Quant: 65.0 / peça. Marca: 
null - r$ 10,80 Un.  item 41 - ralo para esgoto 15 x 15cm branco, 
Quant: 63.0 / peça. Marca: null - r$ 28,80 Un.  item 42 - sifão 
sanfonado universal, Quant: 186.0 / peça. Marca: null - r$ 8,65 
Un.  item 43 - Válvula para pia (lavatório), Quant: 81.0 / peça. 
Marca: null - r$ 6,48 Un.  item 44 - anel de vedação para vaso 
sanitário, Quant: 96.0 / peça. Marca: null - r$ 8,64 Un.  item 45 
- assento sanitário (tampa) em plastico, Quant: 94.0 / peça. Marca: 
null - r$ 20,88 Un.  item 46 - Caixa de descarga de sobrepor de 
pVC, Quant: 116.0 / peça. Marca: null - r$ 32,41 Un.  item 47 - 
Cano soldável pvc 40mm, Quant: 60.0 / Metro. Marca: null - r$ 
10,80 Un.  item 48 - Coluna para lavatório, Quant: 16.0 / peça. 
Marca: null - r$ 70,57 Un.  item 49 - Espude de silicone, Quant: 
61.0 / peça. Marca: null - r$ 7,20 Un.  lote 5 - Vasos saniTÁ-
rios - MiCTórios E laVaTórios (livre concorrência) item 50 
- lavatório de louca com coluna, cor branca, Quant: 96.0 / peça. 
Marca: null - r$ 130,00 Un.  item 51 - Mictório Com sifão integra-
do, Quant: 55.0 / peça. Marca: null - r$ 240,00 Un.  item 52 - 
Parafuso metálico para fixar vaso sanitário com arruela e bucha, 
Quant: 231.0 / peça. Marca: null - r$ 2,80 Un.  item 53 - Vaso 
sanitário de louca acoplado com descarga, Quant: 78.0 / peça. 
Marca: null - r$ 339,01 Un.  item 54 - Vaso sanitário de louca Tipo 
bacia turca na cor branca 50x25cm, Quant: 42.0 / peça. Marca: 
null - r$ 390,01 Un.  item 55 - Vaso sanitário de louca Tipo bacia 
convencional, Quant: 45.0 / peça. Marca: null - r$ 130,00 Un.  
lote 6 -   Vasos saniTÁrios - MiCTórios E laVaTórios 
(Exclusivo ME/Epp) item 56 - lavatório de louca com coluna, 
Quant: 31.0 / peça. Marca: null - r$ 130,00 Un.  item 57 - Mictório 
Com sifão integrado, Quant: 18.0 / peça. Marca: null - r$ 240,00 
UN.  Item 58 - Parafuso metálico para fixar vaso sanitário com 
arruela e bucha, Quant: 76.0 / peça. Marca: null - r$ 2,80 Un.  
item 59 - Vaso sanitário de louca acoplado com descarga, Quant: 
26.0 / peça. Marca: null - r$ 339,01 Un.  item 60 - Vaso sanitário 
de louca Tipo bacia turca na cor branca 50x25cm, Quant: 14.0 / 
peça. Marca: null - r$ 390,01 Un.  item 61 - Vaso sanitário de 
louca Tipo bacia convencional, Quant: 14.0 / peça. Marca: null - r$ 
130,00 Un.  lote 10 - TUbos dE pVC para EsGoTo (livre 
concorrência) item 84 - Tubo plástico Cano pvc 40 mm barra com 
6 metros, Quant: 230.0 / peça. Marca: null - r$ 27,79 Un.  item 
85 - Tubo plástico de pvc, soldável, 50mm, Quant: 267.0 / peça. 
Marca: null - r$ 40,71 Un.  item 86 - Tubo de pVC 75mm para 
esgoto, Quant: 170.0 / peça. Marca: null - r$ 74,69 Un.  item 87 
- Tubo plástico de pvc, soldável, 100 mm, Quant: 403.0 / peça. 
Marca: null - r$ 81,40 Un.  item 88 - Tubo plástico de esgoto em 
pvc 150mm, Quant: 282.0 / Metro. Marca: null - r$ 183,00 Un.  
item 89 - Tubo plástico em pvc, 200mm, Quant: 177.0 / peça. 
Marca: null - r$ 325,60 Un.  lote 21 -EMEndas - TÊ – Man-
GUEiras (livre concorrência) item 171 - Emenda para manguei-
ra preta 1/2”, Quant: 169.0 / peça. Marca: null - r$ 1,70 Un.  item 
172 - Emenda para mangueira Tipo ¾, Quant: 154.0 / peça. 
Marca: null - r$ 2,10 Un.  item 173 - Mangueira preta, Quant: 
482.0 / peça. Marca: null - r$ 10,65 Un.  item 174 - Mangueira 
Preta 3/4 flex, Quant: 857.0 / Rolo. Marca: null - R$ 8,40 UN.  Item 
175 - Mangueira preta de 1” 3,0 mm, rolo contendo 100 metros, 
Quant: 255.0 / Metro. Marca: null - r$ 294,50 Un.  item 176 - Man-
gueira preta ManGUEira prETa dE 1.1/4”, Quant: 330.0 / peça. 
Marca: null - r$ 445,70 Un.  item 177 - ManGUEira prETa dE 
1.1/2” 3,5 mm,, Quant: 477.0 / rolo. Marca: null - r$ 580,00 Un.  
item 178 - Emenda para mangueira 1”, Quant: 107.0 / peça. Mar-
ca: null - r$ 4,26 Un.  item 179 - Emenda para mangueira 1.5”, 
Quant: 107.0 / peça. Marca: null - r$ 4,16 Un.  lote 22 - EMEndas 
- TÊ – ManGUEiras (Exclusivo ME/Epp) item 180 - Emenda 
para mangueira 1/2”, Quant: 56.0 / peça. Marca: null - r$ 1,70 Un.  
item 181 - Emenda para mangueira Tipo ¾, Quant: 51.0 / peça. 
Marca: null - R$ 2,10 UN.  Item 182 - Mangueira Preta 1/2 flex, 
Quant: 160.0 / peça. Marca: null - r$ 10,65 Un.  item 183 - Man-
gueira Preta 3/4 flex, Quant: 285.0 / Rolo. Marca: null - R$ 8,40 
Un.  item 184 - Mangueira preta de 1” espessura 3,0 mm, Quant: 
84.0 / rolo. Marca: null - r$ 294,50 Un.  item 185 - Mangueira 
preta ManGUEira prETa dE 1.1/4”, Quant: 110.0 / peça. Marca: 
null - r$ 445,70 Un.  item 186 - Mangueira preta em rolo de 1.1/2”, 
Quant: 158.0 / rolo. Marca: null - r$ 580,00 Un.  item 187 - Emen-
da para mangueira 1”, Quant: 35.0 / peça. Marca: null - r$ 4,26 
Un.  item 188 - Emenda para mangueira 1.5” Quant: 35.0 / peça. 
Marca: null - r$ 4,16 Un.  lote 23 - adEsiVos plÁsTiCos E 
FiTa VEda rosCa item 189 - adesivos adesivo para pVC (bis-
naga) 75 gramas, Quant: 310.0 / peça. Marca: null - r$ 4,10 Un.  
item 190 - adesivos para cano pvc embalagem com pincel, Quant: 
319.0 / peça. Marca: null - r$ 11,15 Un.  item 191 - adesivos para 
pvc, 850 gramas, Quant: 235.0 / peça. Marca: null - r$ 38,00 Un.  
item 192 - adesivos selante minicomponente, Quantidade: 243.0 
/ peça. Marca: null - r$ 11,85 Un.  item 193 - adesivos selante 
minicomponente, Quant: 258.0 / peça. Marca: null - r$ 11,82 Un.  
item 194 - Fita veda rosca 18 mm. x 50 metros, Quant: 329.0 / 
rolo. Marca: null - r$ 4,00 Un.  lote 24 - Corda EM polipro-
pilEno item 195 - Corda de polipropileno 3 mm, Quant: 359.0 / 
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Kg. Marca: null - r$ 61,28 Un. JAISON CLEBER SILVEIRA ME, 
inscrita no CnpJ/MF sob o nº 20496317000178. lote 1 - bUCHas 
- PARAFUSOS E ABRAÇADEIRAS Item 1 - Bucha para fixação 
06 mm, Quant: 3370.0 / peça. Marca: null - r$ 0,04 Un.  item 2 
- Bucha para fixação 8 mm, Quant: 3870.0 / Peça. Marca: null - R$ 
0,06 UN.  Item 3 - Bucha para fixação 10 mm, Quant: 3570.0 / 
Peça. Marca: null - R$ 0,10 UN.  Item 4 - Bucha para fixação 12MM, 
Quant: 2100.0 / peça. Marca: null - r$ 0,17 Un.  item 5 - parafuso 
metálico philips 3.5x16, Quant: 3120.0 / peça. Marca: null - r$ 
0,07 Un.  item 6 - parafuso metálico philips 3.5x25, Quant: 3420.0 
/ peça. Marca: null - r$ 0,09 Un.  item 7 - parafuso metálico Tipo 
philips 4.0x20, Quant: 3120.0 / peça. Marca: null - r$ 0,10 Un.  
item 8 - parafuso metálico philips 3.5x35, Quant: 2970.0 / peça. 
Marca: null - r$ 0,09 Un.  item 9 - parafuso metálico philips, 
4.0mmx40cm, Quant: 3620.0 / peça. Marca: null - r$ 0,11 Un.  
item 10 - parafuso metálico philips 4.0x50, Quant: 2570.0 / peça. 
Marca: null - ao preço de r$ 0,12 Un.  item 11 - parafuso metáli-
co philips 5mm x 6cm, Quant: 2620.0 / peça. Marca: null - r$ 0,26 
Un.  item 12 - parafuso metálico Tipo philips 5.0x60, Quant: 2370.0 
/ peça. Marca: null - r$ 0,53 Un.  item 13 - braçadeira parede, 1/2 
tipo u, Quant: 590.0 / peça. Marca: null - r$ 0,54 Un.  item 14 - 
braÇadEira Tipo “U” 1”, Quant: 610.0 / peça. Marca: null - r$ 
0,70 Un.  item 15 - braçadeira Tipo “U” 1.1/4”, Quant: 610.0 / 
peça. Marca: null -r$ 0,90 Un.  item 16 - braçadeira de aço car-
bono 2”, Quant: 610.0 / peça. Marca: null - r$ 1,49 Un.  item 17 
- braçadeira Tipo u 4” , Quant: 500.0 / peça. Marca: null - r$ 3,27 
Un.  lote 2 - CHUVEiros EM pVC E TanQUE dE pVC item 18 
- Chuveiro elétrico, Quant: 230.0 / peça. Marca: null - r$ 9,00 Un.  
item 19 - Chuveiro elétrico (Fria), Quant: 178.0 / peça. Marca: 
null - r$ 5,91 Un.  item 20 - braÇo para CHUVEiro, 1/2”.  
Quant: 900.0 / peça. Marca: null - r$ 6,85 Un.  item 21 - Tanque 
para lavar roupas, Quant: 297.0 / peça. Marca: null - r$ 50,75 
Un.  lote 3 -   aCEssórios HidrÁUliCos (livre concorrência) 
item 22 - Caixa sifonada 150x150x50mm. Quant: 105.0 / peça. 
Marca: null - r$ 33,00 Un.  item 23 - Caixa sifonada 100x100x50 
mm Quant: 120.0 / peça. Marca: null - r$ 26,99 Un.  item 24 - 
Engate plástico 1/2” x 40cm, Quant: 524.0 / peça. Marca: null - r$ 
11,00 Un.  item 25 - Engate Flexivel pVC 60 cm x 1/2, Quant: 185.0 
/ peça. Marca: null - r$ 14,00 Un.  item 26 - ralo para esgoto 
10x10, Quant: 197.0 / peça. Marca: null - r$ 10,00 Un.  item 27 
- ralo para esgoto 15 x 15cm, Quant: 189.0 / peça. Marca: null - r$ 
20,00 Un.  item 28 - sifao 1.1/2 x 40 mm Quant: 559.0 / peça. 
Marca: null - r$ 12,00 Un.  item 29 - Válvula para pia 7/8” Quant: 
243.0 / peça. Marca: null - r$ 9,80 Un.  item 30 - anel de vedação, 
Quant: 289.0 / peça. Marca: null - r$ 12,00 Un.  item 31 - assen-
to sanitário (tampa) Quant: 284.0 / peça. Marca: null - r$ 30,00 
Un.  item 32 - Caixa de descarga, Quant: 350.0 / peça. Marca: 
null - r$ 47,00 Un.  item 33 - Cano soldável pvc 40mm, Quant: 
182.0 / Metro. Marca: null - r$ 19,01 Un.  item 34 - Coluna para 
lavatório Quant: 49.0 / peça. Marca: null - r$ 86,98 Un.  item 35 
- Espude de silicone, Quant: 184.0 / peça. Marca: null - r$ 15,94 
Un.  lote 7 -   rEGisTro dE EsFEra E TornEiras item 62 
- registro de plástico pvc, 20 mm Quant: 211.0 / peça. Marca: null 
- r$ 2,60 Un.  item 63 - registro de plástico pvc, 25 mm (3/4), 
Quant: 595.0 / peça. Marca: null - r$ 3,89 Un.  item 64 - registro 
de plástico pvc soldável com união, Quant: 181.0 / peça. Marca: 
null - r$ 27,19 Un.  item 65 - registro de plástico, Quant: 219.0 / 
peça. Marca: null – r$ 10,73 Un.  item 66 - registro de plástico 
50 MM, Quant: 219.0 / peça. Marca: null - r$ 12,83 Un.  item 67 
- registro de plástico 60mm, Quant: 136.0 / peça. Marca: null - r$ 
19,72 Un.  item 68 - Torneira de plástico, Quant: 178.0 / peça. 
Marca: null - r$ 17,69 Un.  item 69 - Torneira de plástico de pa-
rede, Quanti: 128.0 / peça. Marca: null - r$ 17,69 Un.  item 70 - 
Torneira de plástico para jardim, Quant: 849.0 / peça. Marca: null 
- r$ 1,99 Un.  item 71 - Torneira de plástico para lavatório Quant: 
160.0 / peça. Marca: null - r$ 13,57 Un.  lote 8 - TUbos dE pVC 
para ÁGUa Fria (livre concorrência) item 72 - Tubo plástico 20 
mm, Quant: 2349.0 / peça. Marca: null - r$ 14,81 Un.  item 73 - 
Tubo plástico 25mm, Quant: 281.0 / peça. Marca: null - r$ 19,00 
Un.  item 74 - Tubo plástico 32mm, Quant: 166.0 / peça. Marca: 
null - r$ 29,98 Un.  item 75 - Tubo plástico para água, 40mm, 
Quant: 240.0 / peça. Marca: null -r$ 45,00 Un.  item 76 - Tubo 
plástico para água, 50mm, Quant: 202.0 / peça. Marca: null - r$ 
65,00 Un.  item 77 - Tubo pvc, soldável, 60mm, Quant: 65.0 / Kg. 
Marca: null - r$ 73,93 Un.  lote 9 - TUbos dE pVC para ÁGUa 
Fria (Exclusivo ME/Epp) item 78 - Tubo em pvc soldável 20 mm, 
Quant: 783.0 / peça. Marca: null - r$ 14,81 Un.  item 79 - Tubo 
pvc, para água, 25mm, Quant: 93.0 / peça. Marca: null - r$ 19,00 
Un.  item 80 - Tubo pvc, para água, 32mm, Quantidade: 55.0 / 
peça. Marca: null - r$ 29,98 Un.  item 81 - Tubo pvc, para água, 
40mm, Quant: 79.0 / peça. Marca: null - r$ 45,00 Un.  item 82 - 
Tubo pvc, para água, 50mm, Quant: 67.0 / peça. Marca: null - r$ 
65,00 Un.  item 83 - Tubo pvc, soldavel, 60mm, Quant: 21.0 / Kg. 
Marca: null - r$ 73,93 Un.  lote 15 - JoElHo dE pVC para 
insTalaÇÃo HidrÁUliCa item 121 - joelho de pvc 45° soldável 
20mm, Quant: 455.0 / peça. Marca: null -r$ 0,73 Un.  item 122 
- joelho de pvc 45° soldável 25mm, Quant: 641.0 / peça. Marca: 
null - r$ 0,95 Un.  item 123 - joelho de pvc 45° soldável 32mm, 
Quant: 446.0 / peça. Marca: null - r$ 1,77 Un.  item 124 - joelho 
de pvc 45° soldável 40mm, Quant: 421.0 / peça. Marca: null - r$ 

2,95 Un.  item 125 - joelho de pvc 45° soldável 50mm, Quant: 
286.0 / peça. Marca: null - r$ 4,30 Un.  item 126 - joelho de pvc 
45° soldável 60mm, Quant: 185.0 / peça. Marca: null - r$ 14,69 
Un.  lote 16 - JoElHo dE pVC para EsGoTo item 127 - joelho 
de pvc 45° soldável 40mm, Quant: 496.0 / peça. Marca: null - r$ 
2,51 Un.  item 128 - joelho de pvc 45° soldável 50mm, Quant: 
385.0 / peça. Marca: null - r$ 5,50 Un.  item 129 - joelho de pvc 
45° soldável 75mm, Quant: 255.0 / peça. Marca: null - r$ 5,95 Un.  
item 130 - joelho de pvc 45° soldável 100mm, Quant: 446.0 / peça. 
Marca: null - r$ 9,90 Un.  item 131 - joelho de pvc 45° soldável 
150mm, Quant: 255.0 / peça. Marca: null - r$ 30,01 Un.  item 132 
- joelho de pvc 45° soldável 200mm, Quantidade: 215.0 / peça. 
Marca: null - r$ 75,15 Un.  lote 19 -   JoElHo dE pVC 90º para 
ÁGUa Fria item 145 - joelho de pvc 90° soldável/rosca 20mm x 
1/2”, Quant: 368.0 / peça. Marca: null - r$ 1,24 Un.  item 146 - 
joelho de pvc 90° soldável/rosca 25mm x 3/4”, Quant: 426.0 / peça. 
Marca: null - r$ 1,75 Un.  item 147 - joelho de pvc 90° soldável/
rosca 20mm x 1/2”, Quantidade: 245.0 / peça. Marca: null - r$ 
3,60 Un.  item 148 - joelho de pvc 90° soldável/rosca 25mm x 3/4” 
Quant: 260.0 / peça. Marca: null - r$ 1,66 Un.  item 149 - joelho 
de pvc 90° soldável/rosca 25mm x 1/2” com rosca, Quant: 245.0 / 
peça. Marca: null - r$ 3,82 Un.  item 150 - joelho de pvc 90° 
soldável/rosca com redução 25mm, Quant: 245.0 / peça. Marca: 
null - r$ 2,19 Un.  lote 20 -   lUVa dE pVC - TÊ dE pVC E plUG 
item 151 - luva em pvc soldável 20mm x 1/2”, Quant: 250.0 / peça. 
Marca: null - r$ 3,25 Un.  item 152 - luva de pvc soldavel/rosca 
bucha de latão 25x1/2”, Quant: 285.0 / peça. Marca: null - r$ 3,35 
Un.  item 153 - luva de pvc de redução soldável 25x20mm,
Quant: 265.0 / peça. Marca: null - r$ 0,95 Un.  item 154 - luva de 
pvc de redução soldável 32x25mm, Quant: 230.0 / peça. Marca: 
null - r$ 1,91 Un.  item 155 - luva de pvc de redução soldável 
40x32mm, Quant: 185.0 / peça. Marca: null - r$ 2,97 Un.  item 
156 - luva de pvc de redução soldável 50x40mm, Quant: 185.0 / 
peça. Marca: null - r$ 4,96 Un.  item 157 - luva de pvc de redução 
soldável 60x50mm, Quant: 175.0 / peça. Marca: null - r$ 16,94 
Un.  item 158 - luva de pvc soldável 20 mm, Quant: 600.0 / peça. 
Marca: null - r$ 0,65 Un.  item 159 - luva de pvc soldável 25 mm, 
Quant: 650.0 / peça. Marca: null - r$ 0,75 Un.  item 160 - luva de 
pvc soldável 32 mm, Quant: 350.0 / peça. Marca: null - r$ 1,45 
Un.  item 161 - luva de pvc soldável 40 mm, Quant: 345.0 / peça. 
Marca: null - r$ 1,95 Un.  item 162 - te de reduçao de pvc soldável 
50 x 20 mm, Quant: 280.0 / peça. Marca: null - r$ 3,95 Un.  item 
163 - te de reduçao de pvc soldável 50 x  25 mm,  Quant: 295.0 
/ peça. Marca: null - r$ 3,90 Un.  item 164 - te de pvc 20mm, 
Quant: 385.0 / peça. Marca: null - r$ 1,02 Un.  item 165 - te de 
pvc 25mm, Quant: 525.0 / peça. Marca: null - r$ 1,35 Un.  item 
166 - te de pvc 32mm, Quant: 385.0 / peça. Marca: null - r$ 2,30 
Un.  item 167 - te de pvc 40mm, Quant: 276.0 / peça. Marca: null 
- r$ 3,90 Un.  item 168 - te de pvc 50mm, Quant: 260.0 / peça. 
Marca: null - r$ 5,96 Un.  item 169 - plug roscavel 1/2”, Quant: 
245.0 / peça. Marca: null - r$ 0,75 Un.  item 170 - plug roscavel 
3/4”, Quant: 230.0 / peça. Marca: null - r$ 0,84 UN. LICITAR 
COM E DIST DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA, 
inscrita no CnpJ/MF sob o nº 36986531000142. lote 14 - Cap dE 
pVC item 109 - cap de pvc 20mm, Quant: 366.0 / peça. Marca: 
null - r$ 0,39 Un.  item 110 - cap de pvc 25mm, Quant: 370.0 / 
peça. Marca: null - r$ 0,60 Un.  item 111 - cap de pvc 32mm, 
Quant: 346.0 / peça. Marca: null - r$ 1,11 Un.  item 112 - cap de 
pvc 40mm, Quant: 372.0 / peça. Marca: null - r$ 5,80 Un.  item 
113 - cap de pvc 50mm, Quant: 352.0 / peça. Marca: null -r$ 2,70 
Un.  item 114 - cap de pvc 60MM, Quant: 346.0 / peça. Marca: 
null - r$ 11,25 Un.  item 115 - cap de pvc 40mm, Quant: 176.0 
/ peça. Marca: null - r$ 0,60 Un.  item 116 - cap de pvc 50mm, 
Quant: 176.0 / peça. Marca: null - r$ 1,40 Un.  item 117 - cap de 
pvc 75mm, Quant: 176.0 / peça. Marca: null - r$ 3,10 Un.  item 
118 - cap de pvc 100mm, Quant: 200.0 / peça. Marca: null - r$ 
4,96 Un.  item 119 - cap de pvc 150 mm Quante: 201.0 / peça. 
Marca: null - r$ 12,60 Un.  item 120 - cap de pvc 200mm, Quant: 
181.0 / peça. Marca: null - r$ 35,51 Un.  lote 17 -   ConEXÕEs 
dE plÁsTiCo 90º para ÁGUa Fria item 133 - joelho de pvc 
90° soldável 20mm, Quant: 385.0 / peça. Marca: null - r$ 0,51 
Un.  item 134 - joelho de pvc 90° soldável 25mm, Quant: 641.0 
/ peça. Marca: null - r$ 0,70 Un.  item 135 - joelho de pvc 90° 
soldável 32mm, Quantidade: 396.0 / peça. Marca: null - r$ 1,46 
Un.  item 136 - joelho de pvc 90° soldável 40mm, Quant: 431.0 
/ peça. Marca: null - r$ 3,45 Un.  item 137 - joelho de pvc 90° 
soldável 50mm, Quant: 275.0 / peça. Marca: null - r$ 4,41 Un.  
item 138 - joelho de pvc 90° soldável 60mm, Quant: 210.0 / peça. 
Marca: null - r$ 10,39 Un.  lote 18 - ConEXÕEs dE plÁsTiCo 
90º para EsGoTo item 139 - joelho de pvc 90° soldável 40mm, 
Quant: 381.0 / peça. Marca: null - r$ 7,23 Un.  item 140 - joelho 
de pvc 90° soldável 50mm, Quant: 376.0 / peça. Marca: null - r$ 
8,32 Un.  item 141 - joelho de pvc 90° soldável 75mm, Quant: 
231.0 / peça. Marca: null - r$ 12,53 Un.  item 142 - joelho de 
pvc 90° soldável 100mm, Quant: 366.0 / peça. Marca: null - r$ 
15,00 Un.  item 143 - joelho de pvc 90° soldável 150mm, Quant: 
325.0 / peça. Marca: null - r$ 32,50 Un.  item 144 - joelho de pvc 
90° soldável 200mm, Quant: 190.0 / peça. Marca: null - r$ 98,00 
Un. SUPERA BLOCOS LICITAÇÕES LTDA, inscrita no CnpJ/
MF sob o nº 26749211000115. lote 12 - bUCHas dE rEdUÇÃo 

dE pVC para insTalaÇÃo HidrÁUliCa item 96 - bucha de 
redução de pVC, na cor branca, medindo 32x20mm, Quant: 162.0 
/ peça. Marca: null - r$ 1,96 Un.  item 97 - bucha de redução de 
pvc longa 32x25mm, Quant: 182.0 / peça. Marca: null - r$ 2,51 
Un.  item 98 - bucha de redução de pvc longa 40x20mm, Quant: 
140.0 / peça. Marca: null - r$ 3,12 Un.  item 99 - bucha de redu-
ção de pvc longa 40x25mm, Quant: 140.0 / peça. Marca: null - r$ 
2,99 Un.  item 100 - bucha de redução de pvc longa 50x25mm, 
Quant: 150.0 / peça. Marca: null - r$ 3,17 Un.  item 101 - bucha 
de redução de pvc longa 50x32mm, Quant: 147.0 / peça. Marca: 
null - r$ 3,68 Un.  item 102 - bucha de redução de pvc longa 
50x40mm, Quant: 177.0 / peça. Marca: null - r$ 2,58 Un.  item 
103 - bucha de redução de pvc longa 60x40mm, Quant: 132.0 / 
peça. Marca: null - r$ 6,26 Un.  item 104 - bucha de redução de 
pvc longa 60x50mm, Quant: 142.0 / peça. Marca: null - r$ 11,01 
Un.  lote 13 - bUCHas dE rEdUÇÃo dE pVC para EsGoTo – 
item 105 - bucha de redução de pvc longa 50x40mm, Quant: 125.0 
/ peça. Marca: null - r$ 2,60 Un.  item 106 - bucha de redução 
de pvc longa 100x50mm, Quant: 135.0 / peça. Marca: null - r$ 
5,11 Un.  item 107 - bucha de redução de pvc longa 150x100mm, 
Quant: 140.0 / peça. Marca: null - r$ 21,55 Un.  item 108 - bucha 
de redução de pvc longa 200x150mm, Quant: 121.0 / peça. Marca: 
null - r$ 46,56 Un.
pela contratante: FErnanda VinTEr - diretora da penitenciária 
agrícola de Chapecó.
processo sGp-e: sap 00080106/2022.

Cod. Mat.: 876938

sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEd/FUndo pEnT dE sC
AVISO DE RETIFICAÇÃO 01
pregão Eletrônico nº 254/2022.
Torna-se pública a retificação nº 01, como segue: o edital e seus 
anexos foram alterados devido a incorreções. o novo edital e seus 
anexos estão disponíveis no site www.sap.sc.gov.br. informações 
serão prestadas através do e-mail licitacao@sap.sc.gov.br no 
horário das 12:30 às 19:00, em dias úteis. processo sGp-e: sap 
093946/2022. GGG: 2022as015996
E-Sfinge: F5F0E42B241AFA1E1D04B5FC99CC1BDA3DAB5FBB

Cod. Mat.: 877139

sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEdUCaTiVa – sap
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a secretaria de Estado da administração prisional e socioed/
Fundo pent de sC comunica o resultado do pregão Eletrônico nº 
0285/2022. objeto: aquisição de pão congelado para atender as 
unidades prisionais e socioeducativas da secretaria de Estado da 
administração prisional e socioeducativa no ano de 2023. lote(s): 
i, ii, iii - dipaEs indUsTria dE paEs lTda, Valor adjudicado: 
r$ 537.506,52. Valor Total adjudicado: r$ 537.506,52. processo: 
sap 00121351/2022.

Cod. Mat.: 877102

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
origem: pregão Eletrônico 0254/2022.
objeto: aquisição de Máquinas agrícolas para atendimento aos 
Centros de Educação Profissional – CEDUP Agrotécnicos,.
Vigência: 09/dezembro/2022 a 09/dezembro/2023.
Empresa: aGropraTa CoMÉrCio dE
EQUipaMEnTos lTda - Epp, CnpJ/MF nº 20963380000177.
item 4 - Quantidade: 2.0 / peça. Valor Unit.r$ 17.300,00 albani 
MaTTÉ indÚsTria dE MÁQUinas aGrÍColas lTda, CnpJ/
MF nº 34124663000130.
item 7 - Quantidade: 3.0 / peça. Valor Unit.r$ 13.198,00. Casa 
do piCa paU MÁQUinas aGrÍColas lTda, CnpJ/MF nº 
04742267000105.
item 3 -Quantidade: 3.0 / peça. Valor Unit r$ 32.500,00.
item 9 - Quantidade: 2.0 / peça. Valor Unit r$ 89.470,00 CoMEr-
Cio dE MaQUinas ErECHiM lTda-Epp,
CnpJ/MF nº 32709219000150.
item 8 -Quantidade: 3.0 / peça. Valor Unit r$ 24.100,00 daiana 
VoGEl ziMMErMann EirEli - Epp, CnpJ/MF   nº 15823601000171.
item 13 -Quantidade: 2.0 / peça. Valor Unit r$ 48.320,00 TErra-
MaQ MÁQUinas E iMplEMEnTos aGrÍColas EirEli,CnpJ/
MF nº 36929543000135.
item 5 - Quantidade: 4.0 / peça. Valor Unit r$ 32.990,00 item 11 
- Quantidade: 4.0 / peça. Valor Unit r$ 43.250,00. item 12 - Quan-
tidade: 1.0 / peça. Valor Unit r$ 44.250,00 item 14 - Quantidade: 
2.0 / peça. Valor Unit r$ 4.102,00 YnoV disTribUiCao dE 
prodUTos EirEli ME , CnpJ/MF nº 38903127000193.
item 6 Quantidade: 1.0 / peça. Valor Unit r$ 32.989,99.
iTEns 1, 2, 10 FrUsTrados.
processo sGp-e: sEd 00086479/2021.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 877022
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0236/2022 - menor preço por preço Global. 
objeto: contratação para execução de sErViÇos dE Capina, 
ROÇADA, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edifica-
ções da regional 22 - araranGUÁ, compreendendo os municípios 
de araranguá, balneário arroio do silva, balneário Gaivota, Ermo, 
Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, passo de Torres, 
praia Grande, santa rosa do sul, sombrio, são João do sul, Timbé 
do sul e Turvo, pertencentes à secretaria de Estado da Educação 
de santa Catarina. início da entrega de propostas: às 08:00 horas 
do dia 22/12/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:00 horas 
do dia 04/01/2023. abertura da sessão: a partir das 13:00 horas 
do dia 04/01/2023. início da disputa: a partir das 13:15 horas do 
dia 04/01/2023. o Edital e seus anexos estão disponíveis no site 
www.sed.sc.gov.br. informações sobre o edital serão prestadas 
através do e-mail cplsed@sed.sc.gov.br. Processo SGP-e: SED 
00009021/2022. GGG: 2022as018998.
E-Sfinge: 263D52977841DA8A01E46EB781D60C5422DE6331

Cod. Mat.: 876894

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a secretaria de Estado da Educação - sEd comunica o resultado 
do pregão Eletrônico nº 0376/2022. objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de Materiais e Equipamentos agrícolas 
para atendimento aos Cursos Técnicos de nível médio dos Centros 
de Educação Profissional – CEDUP Agrotécnicos, respeitando as 
especificações, quantidades estimadas e condições constantes 
deste edital. item(ns): 2, 33, 34, 35, 36 - deserto, item(ns): 1, 6, 7, 
9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26,
29, 30, 46, 47, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Frustrado, item(ns): 3, 37, 38, 50, 67 - Jd ElETro CoMErCial 
lTda, Valor adjudicado: r$ 127.372,30, item(ns): 4, 5, 8, 16 - dan-
FEssi MóVEis CorporaTiVos E EsColarEs lTda ME , Valor 
adjudicado: r$ 157.110,00, item(ns): 12, 13, 44 - daiana VoGEl 
ziMMErMann EirEli - Epp, Valor adjudicado: r$ 356.000,00, 
item(ns): 19, 20 - ManJaTo TraTorEs lTda, Valor adjudicado: 
r$ 309.950,00, item(ns): 21, 28, 53 - TdF nEGóCios aGropECU-
Ários EirEli - Epp, Valor adjudicado: r$ 1.358.590,00, item(ns): 
24 - dirCEU lonGo & Cia. lTda - Epp, Valor adjudicado: r$ 
19.999,90, item(ns): 27, 45 - indUsTria E CoMErCio dE For-
nos MaCiEsKi lTda, Valor adjudicado: r$ 277.600,00, item(ns): 
31, 32, 42, 43, 51, 52, 54, 65, 66 - aGropraTa CoMÉrCio dE 
EQUipaMEnTos lTda -Epp, Valor adjudicado: r$ 1.232.999,85, 
item(ns): 39, 63, 64 - MarsTEin iMporTadora E CoMErCio 
EirEli, Valor adjudicado: r$ 448.750,00, item(ns): 40 - niColazzi 
& MorCH lTda ME, Valor adjudicado: r$ 68.856,00, item(ns): 
41 - GaMa CoMÉrCio dE EQUipaMEnTos - EirEli - Epp, Valor 
adjudicado: r$ 22.249,99, item(ns): 56, 57, 61, 62 – bpMaQ EQUi-
paMEnTos lTda, Valor adjudicado: r$ 161.195,00, item(ns): 68, 
69 - ValdanHa roMEro CoMErCio E rEprEsEnTaÇÃo dE 
EQUip. FriGorÍFiCos EirEli, Valor adjudicado: r$ 124.500,00, 
item(ns): 76, 77 - rEFriGEradorEs dE lEiTE GEla brasil 
lTda, Valor adjudicado: r$ 111.700,00. Valor Total adjudicado: 
r$ 4.776.873,04. processo: sEd 00080133/2022.

Cod. Mat.: 876901

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0233/2022 - menor preço por preço Global. 
objeto: contratação para execução de sErViÇos dE Capina, 
ROÇADA, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edifi-
cações da regional 19 - laGUna, compreendendo os municípios 
de Garopaba, imaruí, imbituba, laguna, paulo lopes e pescaria 
brava, pertencentes à secretaria de Estado da Educação de 
santa Catarina. início da entrega de propostas: às 08:00 horas 
do dia 22/12/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:00 horas 
do dia 04/01/2023. abertura da sessão: a partir das 13:00 horas 
do dia 04/01/2023. início da disputa: a partir das 13:15 horas do 
dia 04/01/2023. o Edital e seus anexos estão disponíveis no site 
www.sed.sc.gov.br. informações sobre o edital serão prestadas 
através do e-mail cplsed@sed.sc.gov.br. Processo SGP-e: SED 
00077334/2022. GGG: 2022as017116.
E-Sfinge: 998C7FF8B1F36E2718CE2034F41D287942AE3C40

Cod. Mat.: 876828

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0250/2022 - menor preço por preço Global. 
objeto: contratação para execução de sErViÇos dE Capina, 
ROÇADA, JARDINAGEME CONTROLE DE PRAGAS, das edifi-
cações da regional 36 - braÇo do norTE,compreendendo os 
municípios de 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. início da 
entrega de propostas: às 08:00 horas do dia 22/12/2022. Fim da 
entrega de propostas: às 13:00 horas do dia 04/01/2023. abertura 
da sessão: a partir das 13:00 horas do dia 04/01/2023. início da 

disputa: a partir das 13:15 horas do dia 04/01/2023. o Edital e seus 
anexos estão disponíveis no site www.sed.sc.gov.br. informações 
sobre o edital serão prestadas através do e-mail cplsed@sed.sc.gov.
br. processo sGp-e: sEd 00077315/2022. GGG: 2022as017115.
E-Sfinge: 0EBFD57D5BC5D914780FCF9B17D177CAA363B0C0

Cod. Mat.: 876848

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0225/2022 - menor preço por preço Global. 
objeto: contratação para execução de sErViÇos dE Capina, 
roÇada, JardinaGEM E ConTrolE dE praGas, das 
edificações da Regional 11 - CURITIBANOS, compreendendo 
os municípios de Curitibanos, Frei rogério, ponte alta do norte, 
santa Cecília e são Cristóvão do sul, pertencentes à secretaria 
de Estado da Educação de santa Catarina. início da entrega de 
propostas: às 08:00 horas do dia 22/12/2022. Fim da entrega de 
propostas: às 13:00 horas do dia 04/01/2023. abertura da sessão: 
a partir das 13:00 horas do dia 04/01/2023. início da disputa: a 
partir das 13:15 horas do dia 04/01/2023. o Edital e seus anexos 
estão disponíveis no site www.sed.sc.gov.br. informações sobre 
o edital serão prestadas através do e-mail cplsed@sed.sc.gov.br. 
processo sGp-e: sEd 00009091/2022. GGG: 2022as019000.
E-Sfinge: 72002699DD2664D669BB9E767C9A3BDCC18A9FCA

Cod. Mat.: 876869

sECrETaria dE EsTado da FazEnda
resultado da Habilitação
ConViTE - EdiTal nº 0125/2022.
objeto: Contratação de empresa especializada em arquitetura/
engenharia para elaboração dos projetos, destinados à regulari-
zação e reforma da 11ª Gerência regional da Fazenda Estadual 
de Tubarão, localizada na rua Wenceslau brás, 803 - Vila Moema 
–Tubarão/sC.
HABILITAR as empresas:
- az Engenharia e Construções ltda.
- Coral e Vilpert Engenharia e Construção ltda.
- TFi Construtora e Engenharia ltda.
- Triplan projetos ltda.
as empresas terão um prazo de 02 (dois) dias úteis para impug-
nação do resultado da habilitação, conforme estabelece o art. 
109 § 6º da lei 8.666 de junho de 1993. Comissão permanente 
de licitações da sEF, em 08.12.2022 processo: sEF 8569/2021. 
GGG2022so011919

Cod. Mat.: 877131

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO
o secretário de Estado da infraestrutura e Mobilidade torna pú-
blico a Homologação do resultado de Licitação nº 0280/2022 
na modalidade: Pregão Eletrônico, cujo objeto: Contratação de 
Empresa Especializada para ManUTEnÇÃo do prédio do instituto 
de previdência do Estado de santa Catarina – iprEV, localizado na 
rua Major José augusto Farias, 113, Centro, Florianópolis, esquina 
com a rua Fernando Machado. Menor Preço: Positiva Edificações 
ltda. Valor Total Adjudicado: r$ 82.800,00. Florianópolis-sC, 08 
de dezembro de 2022. Thiago augusto Vieira. secretário da siE. 
Aprovação GGG  2022AS016928.

Cod. Mat.: 876941

EsTado dE sanTa CaTarina
sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E MobilidadE
HoMoloGaÇÃo
rEsUlTado dE liCiTaÇÃo
o secretário de Estado da infraestrutura e Mobilidade torna pú-
blico a Homologação do resultado de Licitação nº 0240/2022 
na modalidade: Regime Diferenciado de Contratação - RDC, 
cujo objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados de engenharia para execução de obras de reabi-
litação com aumento de capacidade (duplicação) da rodovia sC-
108, trecho: Gauaramirim - Massaranduba. Empresa Vencedora: 
infrasul - infraestrutura e Empreendimentos ltda. Valor Total Ad-
judicado: r$ 238.467.067,04. Florianópolis-sC, 09 de dezembro 
de 2022. Thiago augusto Vieira. secretário da siE. Aprovação 
GGG 2022AS014902.

Cod. Mat.: 877161

a sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs. Dispensa de Lici-
tação – DL nº 2461/2022. processo sEs 202954/2022. aprovação 
GGG: 2022as021608. Objeto: Aquisição de materiais para diálise 
peritoneal – HGCR. Justificativa e fundamento: artigo 24, inciso IV, 
da lei nº 8.666/1993. Contrato. Contratada: baXTEr HospiTalar 
lTda., inscrita no CnpJ sob o nº 49.351.786/0011-52. Valor total 
da dispensa de licitação: R$ 921.898,80.

Cod. Mat.: 876786

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 2022/2022 na modalidade: 
pregão “Eletrônico”, cujo objeto: aquisição de equipamentos hos-
pitalares para demanda geral e enfrentamento ao CoronaVÍrUs 
para a 21º Gerência regional de saúde Criciúma. adQUirir os 
iTEns abaiXo: MEnor prEÇo: itens: 05, 06, 07, 08, 10, 13, 
16 e 17. CoTaÇÃo ÚniCa: itens: 02, 03, 04, 11 e 12. Consi-
dErar nÃo CoTado: item: 09. dEsClassiFiCar o iTEM da 
EMprEsa, ConForME disCriMinado abaiXo: por apresentar 
preço excessivo (art. 48, inciso ii, da lei 8.666/93 e alterações): 
oliMpio EQUipaMEnTos HospiTalarEs EirEli – item: 14. 
anUlar por ilEGalidadE dE oFÍCio (arT. 49, CapUT, da 
lEi 8.666/93 E alTEraÇÕEs): item: 01. adJUdiCar a EMprEsa 
abaiXo: CirÚrGiCa sÃo FElipE prodUTos parasaÚ dE 
EirEli – itens: 10, 13 e 15. dHMEd prodUTos E sErViCos 
HospiTalarEs lTda – itens: 6, 8 e 17. HiGH-TECH MoVEis 
HospiTalarEs lTda – item: 07. MoGi MEdiCal EQUipaMEn-
Tos lTda – item: 03. olidEF Cz indUsTria E CoMErCio 
dEaparElHos HospiTalarEs lTda – itens: 02, 04, 11, 12 e 
16. oliMpio EQUipaMEnTos HospiTalarEs EirEli – item: 
05. processo sGp-e: sEs 16352/2021.GGG: 2022as017014.

Cod. Mat.: 877031

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs
rEsUlTado dE liCiTaÇÃo
a secretaria de Estado da saúde - sEs comunica o resultado do 
pregão Eletrônico nº 2283/2022. objeto: aquisição de órteses, 
próteses e materiais especiais com cedência de equipamentos 
em regime de comodato para o Hospital infantil Joana de Gusmão 
(HiJG).. resolve: Como Gerente de licitações, ciente de que o 
processo licitatório restou FrUsTrado, rEsolVo HoMoloGar o 
resultado da presente licitação. processo sGp-e: sEs183077/2022. 
GGG: 2022as017377

Cod. Mat.: 877120

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/sEs
rEsUlTado dE liCiTaÇÃo
o secretário de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde torna 
público o resultado da licitação nº 23832022 na modalidade: pregão 
“Eletrônico”, cujo objeto é: Contratação de serviços de internação 
psiquiátrica para atendimento de ordens judiciais para a Gerência de 
regulação de UTi (GEUTi). resolve: “ConsidErar a liCiTaÇÃo 
dEsErTa, UMa VEz QUE nÃo HoUVE aprEsEnTaÇÃo dE 
proposTas para o rEFErido proCEsso liCiTaTório”. 
processo sGp-e: sEs 119116/2022.GGG: 2022as019041.

Cod. Mat.: 877122

a sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs. Dispensa de 
Licitação – DL nº 2060/2022. processo sEs 79959/2022. apro-
vação GGG: 2022as021733. Objeto: Aquisição de Materiais de 
Fisioterapia – HGMTR. Justificativa e fundamento: artigo 24, inciso 
ii, da lei nº 8.666/1993. OF nº 1509/2022. Fornecedor: Make Line 
Comercial Ltda, inscrito no CnpJ sob o nº 05.416.754/0001-40. 
Valor total da dispensa de licitação: R$ 8.460,50.

Cod. Mat.: 877123

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 1596/2022 na modalidade: pregão 
“Eletrônico”, cujo objeto é: aquisição de equipamentos hospitalares 
para o Hospital nereu ramos (Hnr). resolve: adQUirir: MEnor 
prEÇo: itens: 01 e 02. EMprEsas VEnCEdoras: paUlo 
CaMarGo UlTra-soM, sUpriMEnTos E EQUipaMEnTos 
MEdiCos EirEli – item: 02. pETinEli disTribUidora dE 
MaTErial MÉdiCo HospiTalar lTda – item: 01. processo 
sGp-e: sEs 102187/2022. (CiG) sEs 2022as013189.

Cod. Mat.: 877132

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 2215/2022 na modalidade: 
pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: registro de preços para aqui-
sição de instrumentais cirúrgicos para o Hospital regional de são 
José (HrsJ). resolve: adQUirir: MEnor prEÇo: itens: 01, 
02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 15 e 18. dEsClassiFiCar os iTEns 
das EMprEsas: por apresentar preço excessivo (art. 48, inciso 
ii, da lei 8.666/93 e alterações): MF MEdiCal CoMÉrCio E 
ManUTEnÇÃo dE MaTEriais CirÚrGiCos EirEli – itens: 
09, 13, 14 e 16. sTan CoMErCio dE prodUTos MEdiCos 
lTda – itens: 04, 11, 12, 17, 19 e 20. EMprEsas VEnCEdoras: 
asli CoMErCial EirEli – item: 01. MF MEdiCal CoMÉrCio E 
ManUTEnÇÃo dE MaTEriais CirÚrGiCos EirEli – itens: 06, 
07, 08, 15 e 18. nGd CoMErCio iMporTaCao E disTribUiCao 
EirEli – item: 05. sTan CoMErCio dE prodUTos MEdiCos 
lTda – itens: 02, 03 e 10. processo sGp-e: sEs 145513/2022. 
(CiG) sEs 2022as016633.

Cod. Mat.: 877133
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sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs
rEsUlTado dE liCiTaÇÃo
o secretário de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde torna 
público o resultado da licitação nº 2201/2022 na modalidade: 
pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: registro de preços para aqui-
sição de órteses, próteses e materiais especiais, com cedência 
de equipamentos em regime de comodato, para as Unidades da 
secretaria de Estado da saúde (sEs). resolve: adQUirir: MEnor 
prEÇo: lotes: i, ii e iV. nÃo CoTado: lote: V. dEsClassiFiCar 
o loTE das EMprEsas: por não apresentar amostra, conforme 
preconizado no instrumento convocatório (art. 48, inciso i, da lei 
8.666/93 e alterações): EndoTECH CoMÉrCio iMporTaÇÃo 
EXporTaÇÃo E sErViÇos lTda – lote: iii. por não atender ao 
item 11.2.1 do cap. 11 do edital (art. 48, inciso i, da lei 8.666/93 e 
alterações): prosUrG prodUTos MEdiCos lTda – lote: iii. 
EMprEsa VEnCEdora: 3055940001 - olTraMEd CoMErCio 
dE prodUTos MEdiCos lTda – lotes: i, ii e iV. processo sGp-e: 
sEs 172536/2022. (CiG) sEs 2022as016323.

Cod. Mat.: 877134

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 2393/2022 na modalidade: pre-
gão “Eletrônico”, cujo objeto é: registro de preços para aquisição 
de materiais de laboratório para o instituto de anatomia patológica 
(iap). resolve: adQUirir: MEnor prEÇo: itens: 14, 15, 21, 22, 
23, 28, 29 e 30. CoTaÇÃo ÚniCa: itens: 03, 04, 07, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18 e 20. nÃo CoTados: itens: 01, 02, 06, 19, 25, 26, 
27, 31, 32 e 33.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): 
MaKlab CoMErCial lTda ME – itens: 08 e 09. por apresentar 
preço excessivo (art. 48, inciso ii, da lei 8.666/93 e alterações): 
MEdpoa CoMÉrCio dE MaTErial HospiTalar lTda – item: 
24. pr labor CoM. dE prodUTos E EQUipaMEnTos para 
laboraTorios lTda – item: 05. EMprEsas VEnCEdoras: 
a Casa do laboraTorio lTda ME – itens: 03, 04, 07, 10, 11, 
12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 e 23. CoMErCio aTaCadisTa ilHa 
bEla disTribUidora lTda – itens: 15, 22, 28, 29 e 30. ME-
dpoa CoMÉrCio dE MaTErial HospiTalar lTda – item: 14. 
processo sGp-e: sEs 198429/2022. (CiG) sEs 2022as018681.

Cod. Mat.: 877135

sECrETaria dE EsTado da saÚdE - sEs
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 2655/2022 - menor preço por item. objeto: 
aquisição de equipamento hospitalar (secadora rápida para 
materiais de assistência ventilatória) para o Hospital regional de 
são José (HrsJ). início da entrega de propostas: às 17:30 horas 
do dia 14/12/2022. Fim da entrega de propostas: às 08:15 horas 
do dia 04/01/2023. abertura da sessão: a partir das 08:15 horas 
do dia 04/01/2023. início da disputa: a partir das 08:30 horas do 
dia 04/01/2023. o Edital e seus anexos estão disponíveis no site 
www.saude.sc.gov.br. informações sobre o edital serão presta-
das através do e-mail licitacao@saude.sc.gov.br, ou no seguinte 
endereço: Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º andar, 
CEp 88015-530, bairro Centro, Florianópolis/sC, no horário das 
10:00 às 12:00, em dias úteis. processo sGp-e: sEs 73350/2022. 
GGG: 2022as020588.
E-Sfinge: EC07EA682B9FFEF527AE97C09E97873E29B14EF4

Cod. Mat.: 876833

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 2515/2022 na modalidade: 
pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: aquisição de equipamentos 
(fragmentadora de papel, Mesa Higienizadora, balança digital 
de piso, esterilizador de ar e refrigerador) para as unidades da 
secretaria de Estado da saúde (sEs).  “anUlar o prEsEnTE 
CErTaME por ilEGalidadE dE oFÍCio (arT. 49, CAPUT, 
da lEi 8.666/93 E alTEraÇÕEs)”psEs: 87916/2022.(CiG) sEs 
2022as019269.

Cod. Mat.: 877052

sECrETaria dE EsTado da saÚdE - sEs
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 2741/2022 - menor preço por item. objeto: 
aquisição de materiais de laboratório para o laboratório Central de 
saúde pública (laCEn). início da entrega de propostas: às 17:30 
horas do dia 22/12/2022. Fim da entrega de propostas: às 08:15 
horas do dia 09/01/2023. abertura da sessão: a partir das 08:15 
horas do dia 09/01/2023. início da disputa: a partir das 08:30 horas 
do dia 09/01/2023. o Edital e seus anexos estão disponíveis no 
site www.saude.sc.gov.br. informações sobre o edital serão pres-

tadas através do e-mail licitacao@saude.sc.gov.br, ou no seguinte 
endereço: Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley - 2º andar, 
CEp 88015-530, bairro Centro, Florianópolis/sC, no horário das 
10:00 às 12:00, em dias úteis. processo sGp-e: sEs 218180/2022. 
GGG: 2022as021551.
E-Sfinge: 808526564B2D591BE099B0C7623BDF5EAF1F604E

Cod. Mat.: 876888

Corpo dE boMbEiros MiliTar - CbM/sC - FUndo dE 
MElHoria
FUndo dE MElHoria do Corpo dE boMbEiros MiliTar
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0185/2022 - menor preço por item. objeto: 
Aquisição de Câmera Termográfica para o Corpo de Bombeiros 
Militar de santa Catarina. início da entrega de propostas: às 13:30 
horas do dia 10/12/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:30 
horas do dia 22/12/2022. abertura da sessão: a partir das 13:30 
horas do dia 22/12/2022. início da disputa: a partir das 14:00 horas 
do dia 22/12/2022. o Edital e seus anexos estão disponíveis no site 
www.portaldecompras.sc.gov.br. informações sobre o edital serão 
prestadas através do e-mail licitacao@cbm.sc.gov.br Processo 
sGp-e: CbMsC 00025185/2022. GGG: 2022as021371.
E-Sfinge: CC45608E11B4AEC8AB9B193A17D884E42557C720

Cod. Mat.: 877078

Corpo dE boMbEiros MiliTar - CbM/sC - FUndo dE 
MElHoria
FUndo dE MElHoria do Corpo dE boMbEiros MiliTar
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0155/2022 - menor preço por lote. objeto: 
aquisição de kits para promover o dia do bombeiro Mirim em todos 
os batalhões do CbMsC. início da entrega de propostas: às 13:30 
horas do dia 10/12/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:30 
horas do dia 04/01/2023. abertura da sessão: a partir das 13:30 
horas do dia 04/01/2023. início da disputa: a partir das 14:00 horas 
do dia 04/01/2023. o Edital e seus anexos estão disponíveis no site 
www.portaldecompras.sc.gov.br. informações sobre o edital serão 
prestadas através do e-mail licitacao@cbm.sc.gov.br Processo 
sGp-e: CbMsC 00021770/2022. GGG: 2022as021376.
E-Sfinge: A08DF1BEC876657BDCD0EB75C56654064FDFA378

Cod. Mat.: 877080

Corpo dE boMbEiros MiliTar - CbM/sC - FUndo dE 
MElHoria
FUndo dE MElHoria do Corpo dE boMbEiros MiliTar
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0177/2022 - menor preço por lote. objeto: 
Fornecimento  parcelado  de  gêneros  alimentícios para consumo 
no ano de 2023, para as organizações do Corpo  de  bombeiros  
Militar  de  santa  Catarina,  região  de Xanxerê. início da entrega 
de propostas: às 13:30 horas do dia 10/12/2022. Fim da entrega 
de propostas: às 13:30 horas do dia 22/12/2022. abertura da ses-
são: a partir das 13:30 horas do dia 22/12/2022. início da disputa: 
a partir das 14:00 horas do dia 22/12/2022. o  o Edital e seus 
anexos estão disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. 
processo sGp-e: CbMsC 00024906/2022. GGG: 2022as019592.
E-Sfinge: 9480521E1998DAD34DEE8528F3E59428408EA893

Cod. Mat.: 876853

FUndo dE MElHoria do Corpo dE boMbEiros MiliTar
AVISO DE RETIFICAÇÃO

pregão Eletrônico nº 159/2022.
Torna-se pública a retificação nº 01, como segue: o edital e seus 
anexos foram alterados. o novo edital, anexos e informações 
estão disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. E-mail: 
licitacao@cbm.sc.gov.br. SGP-e: CBMSC 00019885/2022. GGG: 
2022AS018946

Cod. Mat.: 877149

polÍCia CiEnTÍFiCa dE sanTa CaTarina
RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Polícia Científica de Santa Catarina comunica o resultado do 
pregão Eletrônico nº 0165/2022. objeto: objeto: registro de 
preços, objetivando futura e eventual aquisição de reagentes 
químicos (reagentes (4-(dimetilamino)benzaldeído, acetato de 
etila, acetona, Ácidoclorídrico, Ácido hexacloroplatínico iV pa, 
Ácido selenioso, Ácido etilenodiaminotetracético, Álcool Etílico 
absoluto (Etanol), Álcool Metílico (Metanol), Álcool isopropílico 
(isopropanol), brometo de potássio, Ciclohexano, Cloreto de 
cobre (ii) dihidratado, Cloreto de ferro (iii) hexahidratado, Fast 
blue salt bb, Glicerina, n-Hexano, Hidróxido de amônio, luminol 
97%, Metavanadato de amônio e Tiocianato de Cobalto (ii)) para 
Diretoria de Análises Laboratoriais Forenses da Polícia Científica de 
santa Catarina. item(ns): 15 - Frustrado, item(ns): 1, 6, 8, 9, 14, 18, 
20 - a Casa do laboraTorio lTda ME, Valor adjudicado: r$ 
15.521,20, item(ns): 2, 3, 4, 10, 12, 16, 17 - bio sCiE indÚsTria 

E CoMÉrCio lTda, Valor adjudicado: r$ 5.905,00, item(ns): 5, 
11, 13, 19, 21 - obaH prodUTos E sErViCos analiTiCos 
lTda-Epp, Valor adjudicado: r$ 71.992,50, item(ns): 7 - lUdWiG 
bioTECnoloGia lTda - ME, Valor adjudicado: r$ 585,00. Valor 
Total adjudicado: r$ 94.003,70. processo: pCi 00009842/2022.

Cod. Mat.: 876889

POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA - PCI/SC
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
origem: pregão Eletrônico 0146/2022.
objeto: registro de preços, objetivando futura e eventual aquisição 
de aparelhos de ar-condicionado instalados e prestação de serviço 
de desinstalação para a Polícia Científica de Santa Catarina.
Vigência: 07/dezembro/2022 a 07/dezembro/2023.
Unidade Gerenciadora: Polícia Científica de Santa Catarina. CNPJ: 
35.747.598/0001-61.
Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, inscrita no CnpJ/
MF sob o nº 76839083000179.
lote 2 - sul Catarinense: item 6 - aparelho de ar condicionado 
9000 btus instalado. Quantidade: 7 peças. Marca: ElGin - ao preço 
de r$ 2.500,00 Un.  item 7 - aparelho de ar condicionado 12000 
btus instalado. Quantidade: 20 peças. Marca: ElGin - ao preço 
de r$ 2.805,00 Un.  item 8 - aparelho de ar condicionado 18000 
btus instalado. Quantidade: 2 peças. Marca: ElGin - ao preço 
de r$ 4.202,00 Un.  item 9 - aparelho de ar condicionado 24000 
btus instalado. Quantidade: 14 peças. Marca: ElGin - ao preço 
de r$ 4.980,00 Un.  item 10 - desinstalação de aparelhos de ar 
condicionado. Quantidade: 36 - ao preço de r$ 116,00 Un.  lote 
4 - Vale do itajaí: item 16 - aparelho de ar condicionado 9000 btus 
instalado. Quantidade: 14 peças. Marca: ElGin - ao preço de r$ 
2.509,00 Un.  item 17 - aparelho de ar condicionado 12000 btus 
instalado. Quantidade: 17 peça. Marca: ElGin - ao preço de r$ 
2.850,00 Un.  item 18 - aparelho de ar condicionado 18000 btus 
instalado. Quantidade: 10 peças. Marca: ElGin - ao preço de r$ 
4.228,40 Un.  item 19 - aparelho de ar condicionado 24000 btus 
instalado. Quantidade: 16 peça. Marca: ElGin - ao preço de r$ 
5.000,00 Un.  item 20 - desinstalação de aparelhos de ar condi-
cionado. Quantidade: 65 - ao preço de r$ 116,00 Un.
Empresa: MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME, inscrita 
no CnpJ/MF sob o nº 33859616000171.
lote 1 - Grande Florianópolis: item 1 - aparelho de ar condiciona-
do 9000 btus instalado. Quantidade: 28 peças. Marca: TCl - ao 
preço de r$ 2.665,67 Un.  item 2 - aparelho de ar condicionado 
12000 btus instalado. Quantidade: 26 peças. Marca: TCl - ao 
preço de r$ 2.945,33 Un.  item 3 - aparelho de ar condicionado 
18000 btus instalado. Quantidade: 10 peças. Marca: pHilCo - ao 
preço de r$ 4.214,86 Un.  item 4 - aparelho de ar condicionado 
24000 btus instalado. Quantidade: 14 peças. Marca: TCl - ao 
preço de r$ 4.876,00 Un. item 5 - desinstalação de aparelhos 
de ar condicionado. Quantidade: 67 - ao preço de r$ 80,00 Un. 
lote 3 - norte Catarinense: item 11 - aparelho de ar condicionado 
9000 btus instalado. Quantidade: 7 peças. Marca: TCl - ao preço 
de r$ 2.665,67 Un.  item 12 - aparelho de ar condicionado 12000 
btus instalado. Quantidade: 22 peças. Marca: TCl - ao preço de 
r$ 2.945,33 Un.  item 13 - aparelho de ar condicionado 18000 
btus instalado. Quantidade: 11 peças. Marca: pHilCo - ao preço 
de r$ 3.993,00 Un.  item 14 - aparelho de ar condicionado 24000 
btus instalado. Quantidade: 10 peças Marca: TCl - ao preço de 
r$ 4.945,00 Un.  item 15 - desinstalação de aparelhos de ar 
condicionado. Quantidade: 32 - ao preço de r$ 80,00 Un.  lote 
5 – serrana: item 21 - aparelho de ar condicionado 9000 btus 
instalado. Quantidade: 6 peças. Marca: TCl - ao preço de r$ 
2.665,67 Un.  item 22 - aparelho de ar condicionado 12000 btus 
instalado. Quantidade: 13 peças. Marca: TCl - ao preço de r$ 
2.898,00 Un.  item 23 - aparelho de ar condicionado 18000 btus 
instalado. Quantidade: 5 peças. Marca: pHilCo - ao preço de 
r$ 3.734,39 Un.  item 24 - aparelho de ar condicionado 24000 
btus instalado. Quantidade: 5 peças. Marca: TCl - ao preço de 
r$ 4.750,00 Un.  item 25 - desinstalação de aparelhos de ar 
condicionado. Quantidade: 20 - ao preço de r$ 80,00 Un.  lote 
6 - oeste Catarinense: item 26 - aparelho de ar condicionado 9000 
btus instalado. Quantidade: 1 peça. Marca: TCl - ao preço de r$ 
2.665,67 Un.  item 27 - aparelho de ar condicionado 12000 btus 
instalado. Quantidade: 20 peças. Marca: TCl - ao preço de r$ 
2.945,33 Un.  item 28 - aparelho de ar condicionado 18000 btus 
instalado. Quantidade: 22 peças. Marca: pHilCo - ao preço de 
r$ 4.029,50 Un.  item 29 - aparelho de ar condicionado 24000 
btus instalado. Quantidade: 17 peças. Marca: TCl - ao preço de 
r$ 5.029,33 Un.  item 30 - desinstalação de aparelhos de ar 
condicionado. Quantidade: 34 - ao preço de r$ 80,00 Un.
Pela contratante: Jefferson José de Sousa - Diretor de Adminis-
tração e Finanças.
processo sGp-e: pCi 9639/2022

Cod. Mat.: 877103
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aViso dE inEXibilidadE dE liCiTaÇÃo nº 077/2022. FUnda-
ÇÃo CaTarinEnsE dE CUlTUra – FCC. objeto: aquisição de 
materiais laboratoriais para formulação de compostos compatíveis 
às técnicas de conservação e restauração de bens culturais. Valor: 
r$ 1.769,00. Fornecedor: sigma-aldrich brasil ltda. Fundamenta-
ção: art. 25, i da lei n. 8.666/93. Florianópolis, 07 de dezembro de 
2022. Edson lemos – presidente da FCC. processo sGpe FCC 
4191/2022. TCE/sC:
03642FCE76db90d9d235701a217566C3b61482dE

Cod. Mat.: 877115

Fundação Universidade do Estado de santa Catarina
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a reitoria comunica o resultado do pregão Eletrônico nº 1581/2022. 
objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de 
restauro arquitetônico para fiscalização da obra da DAPE/FAED/
Udesc - relançamento. declarado DESERTO. processo: UdEsC 
00045433/2022.

Cod. Mat.: 876885

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA –UDESC. 
AVISO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 1038/2022. Objeto: 
sGpe 35336-2022, trata-se  de  aquisição  de  02 colunas  para  
cromatografia  liquida (liquid    chromatography    columns) com  
diâmetro  interno  (i.d.)  de  1,0 cm  e  comprimento  (l)  de  30  
cm  e encamisada    (jackted),    e    50    de cloreto de trihexilte 
trade cilfosfonio . ConVÊnio CapEs proap 817436/2015    
-    siConV/obTV    - ppG aMbiEnTal.Valor:r$ 8.398,00. For-
necedor: siGMa-aldriCH brasil lTda. Fundamentação:  art.  
24,  XXi  da  lei nº  8.666/93.  lages,  24  de  agosto  de 2022. 
andré Thaler neto – diretor Geral  do  CaV/UdEsC.  Código  de 
registro:7131aE1db051E98Ed7dC59944F6Ea47593322256.

Cod. Mat.: 876983

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 
ALTO VALE
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÕNICO
Pregão Eletrônico nº 1301/2022 – menor preço por lote. objeto: 
aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, materiais 
de construção, ferramentas e equipamentos de proteção individual 
para a Udesc alto Vale. teve como resultado lotes 32,33:Fracas-
sados. lotes 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 
36, 37, 38, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 52:Desertos. lotes 1, 2, 6, 9, 
11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 34, 39, 41, 44, 45, 
46, 47, 51, 53 – Vencedor: Supera Blocos Licitações Ltda. Valor 
Adjudicado: 42.467,30. Valor total adjudicado: R$ 42.467,30. 
ibirama, 08 de dezembro de 2022. bernardete da Costa França – 
Pregoeira. Processo SGP-e: UDESC 00045121/2022. E-Sfinge: 
b78a8340bF4045a4a4Cb217C9d6d1CC19C2F065F

Cod. Mat.: 877035

Companhia Catarinense de Águas e saneamento - Casan 
procedimento licitatório Menor preço n. 352/2022 objeto: Con-
TraTaÇÃo dE sErViÇos para ElaboraÇÃo dE proJETo 
dE EnGEnHaria para CapTaÇÃo dE ÁGUa brUTa, Erab 
E adUTora dE ÁGUa brUTa - MonTE CasTElo. abertura 
das propostas dia 04/01/2023 às 14h e sessão de disputa dia 
04/01/2023 às 15h. Edital disponível em www.casan.com.br. 
Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa. 
b1FEbF5CbFE1E3F8C5C7951b3641484360299b64

Cod. Mat.: 876959

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
AVISO DE LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico – 
PE nº 22/01167. objeto: aquisição de isoladores. data de abertura 
das propostas: 22/12/2022.  Edital disponível em www.celesc.
com.br - link "Fornecedores".   Código de registro TCE/sC – in 
028/2021: 3014d505d945758C87b9146C1F18CC252FC4967d

Cod. Mat.: 876984

CELESC GERAÇÃO S.A.
AVISO DE LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico – 
PE nº 22/01189. objeto: Contratação de empresa para realizar os 
serviços de certificação de auditoria externa para atendimento aos 

processos de certificação do SGI - Sistema de Gestão Integrado 
baseado nas normas nbr iso 9.001/2015 - sistema de Gestão da 
Qualidade; NBR ISO 14.001/2015 – Sistema de Gestão Ambiental, 
nbr iso 45.001/2018 – sistema de Gestão de segurança e saúde 
Ocupacional, de acordo com as especificações técnicas, constantes 
do Termo de referência (anexo i), do Edital. data de abertura das 
propostas: 05/01/2023.  Edital disponível em www.celesc.com.br - 
link "Fornecedores".   Código de registro TCE/sC – in 028/2021: 
36bE4814aCF73CabF2F781F3d5bCa71d66F747a9

Cod. Mat.: 876985

CEnTro dE inForMÁTiCa E aUToMaÇÃo dE sanTa CaTa-
rina - CiasC
GErÊnCia dE adMinisTraÇÃo
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0038/2022 - menor preço por lote. 
objeto: a presente licitação tem como objeto a seleção da propos-
ta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de uma solução completa de documentação 
técnica e apoio à gestão de redes de fibras ópticas, em lote único, 
conforme Especificações Técnicas constantes no Anexo I, demais 
anexos e condições previstas neste Edital. início da entrega de 
propostas: às 13:30 horas do dia 12/12/2022. Fim da entrega de 
propostas: às 13:30 horas do dia 09/01/2023. abertura da sessão: 
a partir das 13:30 horas do dia 09/01/2023. início da disputa: a 
partir das 14:00 horas do dia 09/01/2023. o Edital e seus anexos 
estão disponíveis no site www.ciasc.sc.gov.br. informações sobre 
o edital serão prestadas através do e-mail licitacao@ciasc.sc.gov.
br, ou no seguinte endereço: rua Murilo andriani, nº 327, , CEp 
88034-902, bairro itacorubi, Florianópolis/sC, no horário das 13:00 
às 19:00, em dias úteis. processo sGp-e: CiasC 00001451/2022. 
GGG: 2022as021333.
E-Sfinge: 0834A671BF64ACA806AF19254D32828317264C7B

Cod. Mat.: 877092

CIDASC
AVISO DE RETIFICAÇÃO - Edital n° 0056/2022 - pregão Eletrônico 
nº 974402. O item 12.1.4.4, referente à qualificação técnica dos 
proponentes, letras a e c do Edital, teve sua redação modificada. 
O edital retificado está disponível nos sites www.licitacoes-e.com.
br e www.cidasc.sc.gov.br. Florianópolis, sC, 09 de dezembro 
de 2022. Júnior Kunz – Presidente.

Cod. Mat.: 877083

EPAGRI – Emp. de pesquisa agropec. e Extensão rural de sC 
Resultado de Homologação de Licitação: Edital nº 0138/2022. 
Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo: Menor preço. Objeto: serviço 
de montagem com fornecimento de material para um sedimentador 
para a Epagri - CiraM. DESERTO: lote: 01. SGP-e nº 14033/2022 
GGG 2022AS017068. Florianópolis, 08 de dezembro de 2022. 
Giovani Canola Teixeira, diretor.

Cod. Mat.: 877066

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A
RESULTADO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 0073/2022.
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N°: 972880
Objeto: aquisição de 4 motores elétricos de indução trifásico, sendo 
cada um nas potências de 20cv, 30cv, 150cv e 250cv, duas chaves 
de partida tipo soft-start para acionamento de motores elétricos de 
potências de 75cv à 250 cv. uma chave seccionadora tripolar sob 
carga de 400a., para o TErMinal GranElEiro da sCpar por-
To dE sÃo FranCisCo s.a. Empresa vencedora do Lote01:  
rEnTEQ Comercio e locação de Maquinas e Equipamentos, no 
valor de r$ 179.950,00.  Empresa vencedora do Lote 02: Trend 
Energy soluções industriais ltda., no valor de r$ 18.948,00. são 
Francisco do sul/sC, 08/12/2022. pregoeiro – ricardo da Costa. 
SGPE: PSFS 2758/2022.

Cod. Mat.: 876825

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A
RESULTADO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 0066/2022. 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA N°: 966061.
Objeto: locação de um compressor parafuso eletrônico, com 
inversor de frequência, secador de ar e pré-filtro coalescente in-
corporados. Com manutenção preventiva e corretiva. apresentar 
proposta valor total da locação (06 meses). Empresa vencedora: 
Evolução Comércio de Compressores e Equipamentos ltda., no 
valor de R$ 79.800,00 - são Francisco do sul/sC, 08/12/2022. 
pregoeira – Juliana righi dos reis. SGPE: PSFS 2849/2022.

Cod. Mat.: 876857

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 389/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de São Bento do Sul/SC; Preço Total: r$ 3.336,45. 
Dotação Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.111. Assinado: 
29/11/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e 
Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
antônio Edival pereira, matrícula 917.149-5. processo sGp-e: dC 
4170/2022. aprovação GGG: 2022as014833.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 390/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de São Bento do Sul/SC; Preço Total: R$ 1.407,09. 
Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 0.111. assinado: 
29/11/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e 
Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato:  
antônio Edival pereira, matrícula 917.149-5. processo sGp-e: dC 
4170/2022. aprovação GGG: 2022as014834.

Cod. Mat.: 876860

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 382/DC/2022. Origem 
PE Nº 037/DC/2021.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Mercantt Comercial Eireli. Objeto: aquisição de itens assistência 
Humanitária (colchão solteiro, colchão casal, kit acomodação solteiro 
e kit acomodação casal) para atender aos Celogs de Joaçaba, rio 
do Sul e Florianópolis/SC; Preço Total: r$ 847.127,63. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.111. Assinado: 29/11/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e ian Fabiano bor-
raz, pela Contratada. Fiscal do Contrato: adair Flamia, matrícula 
921.577-8, João Henrique sabino, matrícula 922.575-7 e alexandre 
Miranda, matrícula 922.798-9. processo sGp-e dC 3397/2022. 
Aprovação GGG 2022as014465.

Cod. Mat.: 876863

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 391/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Joinville/SC; Preço Total: R$ 284,20. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 0.111. assinado: 30/11/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e Edson alberto 
lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: antônio Edival 
pereira, matrícula 917.149-5. processo sGp-e: dC 4205/2022. 
aprovação GGG: 2022as020828.

Cod. Mat.: 876866

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 392/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Joinville/SC; Preço Total: r$ 8.513,70. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.111. Assinado: 30/11/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele regina da 
silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: antônio Edival pereira, 
matrícula 917.149-5. processo sGp-e: dC 4203/2022. aprovação 
GGG: 2022as020829.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 393/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
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Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Joinville/SC; Preço Total: R$ 2.451,06. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 0.111. assinado: 30/11/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e Edson alberto 
lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato:  antônio Edival 
pereira, matrícula 917.149-5. processo sGp-e: dC 4203/2022. 
aprovação GGG: 2022as020830.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 394/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de 
higiene pessoal) para o município de Joinville/SC; Preço Total: R$ 
1.793,40. Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 0.111. assi-
nado: 30/11/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato:  
antônio Edival pereira, matrícula 917.149-5. processo sGp-e: dC 
4203/2022. aprovação GGG: 2022as020831.

Cod. Mat.: 876872

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 407/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender o 
município de Canelinha/SC; Preço Total: r$ 110.793,15. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.100. Assinado: 05/12/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele regina da 
silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre Miranda, 
matrícula 922.798-9. processo sGp-e: dC 4224/2022. aprovação 
GGG: 2022as021240.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 408/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. Objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de Canelinha/SC; Preço Total: r$ 4.408,20. 
Dotação Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.100. Assinado: 
02/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Ca-
ciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda, matrícula 922.798-9. processo 
sGp-e: dC 4224/2022. aprovação GGG: 2022as021062.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 410/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) para o 
município de Canelinha/SC; Preço Total: R$ 81.702,00. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 0.100. assinado: 02/12/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e Edson alberto lima 
Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato:  alexandre Miranda, 
matrícula 922.798-9. processo sGp-e: dC 4224/2022. aprovação 
GGG: 2022as021070.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 409/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios 
Eireli. objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit 
de higiene pessoal) para o município de Canelinha/SC; Preço 
Total: r$ 21.070,00. Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 
0.100. assinado: 02/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda, matrícula 922.798-9. processo 
sGp-e: dC 4224/2022.  aprovação GGG: 2022as021063.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 411/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Canelinha/SC; Preço Total: 

r$ 89.315,61. Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 0.100. 
assinado: 02/12/2022, por david Christian busarello pelo Contra-
tante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
alexandre Miranda, matrícula 922.798-9. processo sGp-e: dC 
4224/2022.  aprovação GGG: 2022as021109.

Cod. Mat.: 876875

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 423/DC/2022. Origem: 
PE N. 001/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Construtora Wdd ltda. objeto: Kit de serviços de engenharia 
emergenciais para o município de Rio dos Cedros/SC; Preço Total: 
r$ 294.771,36. Dotação Orçamentária: 33.90.39.21 Fonte: 0.100. 
Assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contra-
tante e Vagner dallabrida, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
João adelmo pereira Junior. Processo SGP-e: dC 4213/2022. 
Aprovação GGG: 2022as021336.

Cod. Mat.: 876876

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 438/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Santo Amaro da Imperatriz/SC; Preço Total: r$ 
11.505,00. Assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4238/2022. 
aprovação GGG: 2022as021221.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 439/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (kit higiene pessoal) 
para o município de Santo Amaro da Imperatriz/SC; Preço Total: R$ 
980,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato:  alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4238/2022. 
aprovação GGG: 2022as021222.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 440/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Santo Amaro da Imperatriz/SC; Preço Total: R$ 
9.078,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4238/2022. 
aprovação GGG: 2022as021224.

Cod. Mat.: 876879

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 398/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender o 
município de Paulo Lopes/SC; Preço Total: r$ 6.903,00. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.685. Assinado: 02/12/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele regina da 
silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre Miranda, 
matrícula 922.798-9. processo sGp-e: dC 4225/2022. aprovação 
GGG: 2022as021037.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 399/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios 
Eireli. objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit 
de higiene pessoal) para o município de Paulo Lopes/SC; Preço 
Total: r$ 294,00. Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 
0.685. assinado: 02/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato:  alexandre Miranda, matrícula 922.798-9. processo 
sGp-e: dC 4225/2022. aprovação GGG: 2022as021038.

Cod. Mat.: 876881

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 456/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Campo Alegre/SC; Preço Total: r$ 6.903,00. Assi-
nado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 4249/2022. aprovação 
GGG: 2022as021256.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 457/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit higiene 
pessoal) para o município de Campo Alegre/SC; Preço Total: R$ 
1.470,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 4249/2022. 
aprovação GGG: 2022as021258.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 458/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Campo Alegre/SC; Preço Total: R$ 4.085,10. 
assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 4249/2022. aprovação 
GGG: 2022as021261.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 459/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária (colchões solteiro, casal, kit de acomoda-
ção solteiro e casal) para o município de Campo Alegre/SC; Preço 
Total: r$ 28.556,75. assinado: 05/12/2022, por david Christian 
busarello pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. 
Fiscal do Contrato: antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 
4224/2022. aprovação GGG: 2022as021262.

Cod. Mat.: 876883

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 400/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Antônio Carlos/SC; Preço Total: r$ 23.010,00. 
Dotação Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.685. Assinado: 
02/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele 
regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre 
Miranda, matrícula 922.798-9. processo sGp-e: dC 4217/2022. 
aprovação GGG: 2022as021043.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 402/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de 
higiene pessoal) para o município de Antônio Carlos/SC; Preço 
Total: r$ 3.920,00. Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 
0.685. assinado: 02/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato:  alexandre Miranda, matrícula 922.798-9. processo 
sGp-e: dC 4217/2022. aprovação GGG: 2022as021093.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 401/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de limpeza) 
para o município de Antônio Carlos/SC; Preço Total: r$ 9.078,00. 
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Dotação Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.685. Assinado: 
02/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele 
regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre 
Miranda, matrícula 922.798-9. processo sGp-e: dC 4217/2022. 
aprovação GGG: 2022as021049.

Cod. Mat.: 876884

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 475/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de 
itens de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para 
atender o município de São Bento do Sul/SC; Preço Total: r$ 
6.557,85. Assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 4251/2022. 
aprovação GGG: 2022as021330.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 476/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit higiene 
pessoal) para o município de São Bento do Sul/SC; Preço Total: 
r$ 666,40. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. 
Fiscal do Contrato: antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 
4251/2022. aprovação GGG: 2022as021331.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 477/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de São Bento do Sul/SC; Preço Total: R$ 2.632,62. 
assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 4251/2022. aprovação 
GGG: 2022as021343.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 478/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária (colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de São Bento do Sul/SC; Preço 
Total: r$ 23.556,93,. assinado: 05/12/2022, por david Christian 
busarello pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. 
Fiscal do Contrato: antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 
4251/2022. aprovação GGG: 2022as021344.

Cod. Mat.: 876886

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 470/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de Palhoça/SC; Preço Total: R$ 318,37. Assi-
nado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e 
Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4253/2022. 
aprovação GGG: 2022as021325.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 471/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Palhoça/SC; Preço Total: r$ 5.752,50. assinado: 
05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e 
Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4253/2022. aprovação 
GGG: 2022as021326.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 472/DC/2022. Origem: 

PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de hi-
giene pessoal) para o município de Palhoça/SC; Preço Total: R$ 
980,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4253/2022. 
aprovação GGG: 2022as021327.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.473/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Palhoça/SC; Preço Total: R$ 13.617,00. Assi-
nado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4253/2022. aprovação 
GGG: 2022as021321.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 474/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Palhoça/SC; Preço Total: R$ 
51.029,50. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4253/2022. 
aprovação GGG: 2022as021328.

Cod. Mat.: 876887

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 403/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Biguaçu/SC; Preço Total: r$ 5.752,50. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.685 Assinado: 05/12/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele regina da 
silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre Miranda, 
matrícula 922.798-9. processo sGp-e: dC 4232/2022. aprovação 
GGG: 2022as021094.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 404/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de higiene 
pessoal) para o município de Biguaçu/SC; Preço Total: R$ 294,00. 
Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 0.685. assinado: 
02/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Edson 
alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre 
Miranda, matrícula 922.798-9. processo sGp-e: dC 4232/2022.  
aprovação GGG: 2022as021046.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 405/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. Objeto: aquisição 
de itens de assistência Humanitária (água mineral) para atender 
o município de Biguaçu/SC; Preço Total: r$ 1.224,50. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.685. Assinado: 02/12/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e Caciane regina 
de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
alexandre Miranda, matrícula 922.798-9. processo sGp-e: dC 
4232/2022. aprovação GGG: 2022as021047.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 406/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de assistência 
Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação solteiro e 
casal) para o município de Biguaçu/SC; Preço Total: R$ 32.975,20. 
Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 0.685. assinado: 
02/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e ian 
Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre 
Miranda, matrícula 922.798-9. processo sGp-e: dC 4232/2022.  
aprovação GGG: 2022as021048.

Cod. Mat.: 876890

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 479/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de São Bonifácio/SC; Preço Total: R$ 489,80. 
assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contra-
tante e Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. 
Fiscal do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 
4250/2022. aprovação GGG: 2022as021348.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 480/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de São Bonifácio/SC; Preço Total: r$ 4.602,00. assi-
nado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4250/2022. aprovação 
GGG: 2022as021349.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 481/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de higiene 
pessoal) para o município de São Bonifácio/SC; Preço Total: R$ 
784,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4250/2022. 
aprovação GGG: 2022as021350.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 482/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de São Benifácio/SC; Preço Total: R$ 3.631,20. 
assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4250/2022. aprovação 
GGG: 2022as021353.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 483/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de São Bonifácio/SC; Preço Total: 
r$ 35.857,55. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4250/2022. 
aprovação GGG: 2022as021356.

Cod. Mat.: 876891

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 460/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de Florianópolis/SC; Preço Total: R$ 2.449,00. 
assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contra-
tante e Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. 
Fiscal do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 
4259/2022. aprovação GGG: 2022as021269.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 461/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Florianópolis/SC; Preço Total: r$ 28.762,50. assi-
nado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 

PÁGINA 80 DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.914 09.12.2022 (SEXTA-FEIRA)

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

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



alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4259/2022. aprovação 
GGG: 2022as021267.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 462/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de higiene 
pessoal) para o município de Florianópolis/SC; Preço Total: R$ 
2.450,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4259/2022 
aprovação GGG: 2022as021268.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 463/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Florianópolis/SC; Preço Total: R$ 22.695,00. 
assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4259/2022. aprovação 
GGG: 2022as021271.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 464/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Florianópolis/SC; Preço Total: 
r$ 179.097,50. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4259/2022. 
aprovação GGG: 2022as021329.

Cod. Mat.: 876892

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 412/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de São João Batista/SC; Preço Total: r$ 51.772,50. 
Dotação Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.685 Assinado: 
02/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele 
regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre 
Miranda, matrícula 922.798-9. processo sGp-e: dC 4227/2022. 
aprovação GGG: 2022as021058.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 413/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. Objeto: aquisição 
de itens de assistência Humanitária (água mineral) para atender 
o município de São João Batista/SC; Preço Total: r$ 18.367,50. 
Dotação Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.685. Assinado: 
02/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Ca-
ciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda, matrícula 922.798-9. processo 
sGp-e: dC 4227/2022. aprovação GGG: 2022as021059.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 414/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de 
limpeza) para o município de são João batista/sC Preço Total: 
r$ 136.170,00. Dotação Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 
0.685. Assinado: 02/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda, matrícula 922.798-9. processo 
sGp-e: dC 4227/2022. aprovação GGG: 2022as021061.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 415/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.

Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de 
higiene pessoal) para o município de São João Batista/SC; Preço 
Total: r$ 29.404,00. Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 
0.685. assinado: 02/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda, matrícula 922.798-9. processo 
sGp-e: dC 4227/2022.  aprovação GGG: 2022as021062.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 484/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de São João Batista/SC; Preço 
Total: r$ 194.252,50. Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 
0.685. assinado: 02/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do Con-
trato: alexandre Miranda, matrícula 922.798-9. processo sGp-e: 
dC 4227/2022.  aprovação GGG: 2022as021363.

Cod. Mat.: 876893

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 416/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Armazém/SC; Preço Total: r$ 2.301,00. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.685 Assinado: 02/12/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele regina 
da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: anderson Martins 
Cardoso, matrícula 921.172-1. processo sGp-e: dC 4228/2022. 
aprovação GGG: 2022as021069.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 417/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. Objeto: aquisição 
de itens de assistência Humanitária (água mineral) para atender 
o município de Armazém/SC; Preço Total: r$ 612,25. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.685. Assinado: 02/12/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e Caciane regina 
de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
anderson Martins Cardoso, matrícula 921.172-1. processo sGp-e: 
dC 4228/2022. aprovação GGG: 2022as021102.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 418/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de 
higiene pessoal) para o município de Armazém/SC; Preço Total: 
r$ 392,00. Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 0.685. as-
sinado: 02/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
anderson Martins Cardoso, matrícula 921.172-1. processo sGp-e: 
dC 4228/2022. aprovação GGG: 2022as021106.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 419/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de limpeza) para 
o município de armazém/sC Preço Total: r$ 1.361,70. Dotação 
Orçamentária: 33.90.32.05; Fonte: 0.685. Assinado: 02/12/2022, 
por david Christian busarello pelo Contratante e Edson alberto 
lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: anderson Martins 
Cardoso, matrícula 921.172-1. processo sGp-e: dC 4228/2022. 
aprovação GGG: 2022as021103.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 420/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município deArmazém/SC; Preço Total: R$ 

16.511,20. Dotação Orçamentária: 33.90.32.05 Fonte: 0.685. 
assinado: 02/12/2022, por david Christian busarello pelo Contra-
tante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
anderson Martins Cardoso, matrícula 921.172-1. processo sGp-e: 
dC 4228/2022. aprovação GGG: 2022as021107.

Cod. Mat.: 876895

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 465/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de Brusque/SC; Preço Total: R$ 930,62. Assi-
nado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e 
Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: Maykel artino Campestrini. processo sGp-e: dC 
4254/2022. aprovação GGG: 2022as021270.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 466/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Brusque/SC; Preço Total: r$ 17.257,50. assinado: 
05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele 
regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: Maykel 
artino Campestrini. processo sGp-e: dC 4254/2022. aprovação 
GGG: 2022as021280.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 467/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de hi-
giene pessoal) para o município de Brusque/SC; Preço Total: R$ 
1.470,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: Maykel artino Campestrini. processo sGp-e: dC 
4254/2022. aprovação GGG: 2022as021322.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 468/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) para 
o município de Brusque/SC; Preço Total: R$ 6.808,50. Assinado: 
05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Edson 
alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: Maykel 
artino Campestrini. processo sGp-e: dC 4254/2022. aprovação 
GGG: 2022as021323.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 469/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Brusque/SC; Preço Total: R$ 
153.088,50. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: Maykel artino Campestrini. processo sGp-e: dC 
4254/2022. aprovação GGG: 2022as021324.

Cod. Mat.: 876896

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 421/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de araquari/SC; Preço Total: r$ 5.752,50. assinado: 
05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele 
regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: antônio 
Edival pereira. Processo sGp-e: dC 4240/2022. aprovação GGG: 
2022as021105.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 422/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
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tratada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de Araquari/SC; Preço Total: R$ 220,41. Assi-
nado: 02/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. 
Fiscal do Contrato: antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 
4240/2022. aprovação GGG: 2022as021104.

Cod. Mat.: 876900

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 485/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: aquisição 
de itens de assistência Humanitária (água mineral) para atender 
o município de Papanduva/SC; Preço Total: R$ 4.285,75. Assina-
do: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e 
Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: Geter Cristhiane dal Farra sarte. processo sGp-e: 
dC 4279/2022. aprovação GGG: 2022as021423.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 486/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Papanduva/SC; Preço Total: r$ 46.020,00. assi-
nado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
Geter Cristhiane dal Farra sarte. processo sGp-e: dC 4279/2022. 
aprovação GGG: 2022as021424.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 487/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de higie-
ne pessoal) para o município de Papanduva/SC; Preço Total: R$ 
3.920,00. assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: Geter Cristhiane dal Farra sarte. processo sGp-e: 
dC 4279/2022. aprovação GGG: 2022as021425.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 489/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Papanduva/SC; Preço Total: R$ 18.156,00. 
assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
Geter Cristhiane dal Farra sarte. processo sGp-e: dC 4279/2022. 
aprovação GGG: 2022as021426.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 490/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Papanduva/SC; Preço Total: 
r$ 214.917,00. assinado: 07/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: Geter Cristhiane dal Farra sarte. processo sGp-e: dC 
4279/2022. aprovação GGG: 2022as021685.

Cod. Mat.: 876902

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 512/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: aquisição 
de itens de assistência Humanitária (água mineral) para atender o 
município de Major Gercino/SC; Preço Total: R$1.224,50. Assina-
do: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e 
Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4291/2022. 
aprovação GGG: 2022as021517.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 513/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.

Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Major Gercino/SC; Preço Total: r$ 13.806,00. as-
sinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4291/2022. aprovação 
GGG: 2022as021518.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 514/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de higiene 
pessoal) para o município de Major Gercino/SC; Preço Total: R$ 
1.960,00. assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4291/2022. 
aprovação GGG: 2022as021563.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 515/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Major Gercino/SC; Preço Total: R$ 9.078,00. 
assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4291/2022. aprovação 
GGG: 2022as021564.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 516/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Major Gercino/SC; Preço Total: 
r$ 51.029,50. assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4291/2022. 
aprovação GGG: 2022as021565.

Cod. Mat.: 876906

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 451/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de Santo Amaro da Imperatriz/SC; Preço Total: 
r$ 12.245,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela 
Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre Miranda. processo 
sGp-e: dC 4260/2022. aprovação GGG: 2022as021257.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 452/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Santo Amaro da Imperatriz/SC; Preço Total: r$ 
23.010,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4260/2022. 
aprovação GGG: 2022as021263.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 453/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de 
higiene pessoal) para o município de santo amaro da imperatriz/
SC; Preço Total: R$ 2.940,00. Assinado: 05/12/2022, por David 
Christian busarello pelo Contratante e Edson alberto lima Filho, 
pela Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre Miranda. processo 
sGp-e: dC 4260/2022 aprovação GGG: 2022as021264.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 454/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.

Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Santo Amaro da Imperatriz/SC; Preço Total: R$ 
9.078,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4260/2022. 
aprovação GGG: 2022as021265.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 455/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de santo amaro da imperatriz/
SC; Preço Total: R$ 106.774,00. Assinado: 05/12/2022, por David 
Christian busarello pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela 
Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre Miranda. processo 
sGp-e: dC 4260/2022. aprovação GGG: 2022as021266.

Cod. Mat.: 876908

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 446/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de 
itens de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para 
atender o município de são pedro de alcântara/SC; Preço Total: 
r$ 3.451,50. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4241/2022. 
aprovação GGG: 2022as021233.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 447/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de São Pedro de Alcântara/SC; Preço Total: 
r$ 1.224,50. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela 
Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre Miranda. processo 
sGp-e: dC 4241/2022. aprovação GGG: 2022as021232.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 448/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de higiene pessoal) 
para o município de São Pedro de Alcântara/SC; Preço Total: R$ 
441,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4241/2022 
aprovação GGG: 2022as021230.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 449/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de São Pedro de AlcântaraSC; Preço Total: R$ 
2.042,55. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 
4241/2022. aprovação GGG: 2022as021231.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 450/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomoda-
ção solteiro e casal) para o município de são pedro de alcântara/
SC; Preço Total: R$ 21.392,85. Assinado: 05/12/2022, por David 
Christian busarello pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela 
Contratada. Fiscal do Contrato: alexandre Miranda. processo 
sGp-e: dC 4241/2022. aprovação GGG: 2022as021234.

Cod. Mat.: 876909
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DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 441/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de Gravatal/SC; Preço Total: R$ 244,90. Assi-
nado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e 
Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 
4261/2022. aprovação GGG: 2022as021237.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 442/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Gravatal/SC; Preço Total: r$ 13.806,00. assinado: 
05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele 
regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: anderson 
Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 4261/2022. aprovação 
GGG: 2022as021236.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 443/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de hi-
giene pessoal) para o município de Gravatal/SC; Preço Total: R$ 
1.176,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 
4261/2022 aprovação GGG: 2022as021235.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 444/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Gravatal/SC; Preço Total: R$ 4.085,10. Assi-
nado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 4261/2022. 
aprovação GGG: 2022as021243.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 445/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Gravatal/SC; Preço Total: R$ 
57.311,20. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 
4261/2022. aprovação GGG: 2022as021259.

Cod. Mat.: 876910

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 433/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: aquisição 
de itens de assistência Humanitária (água mineral) para atender 
o município de Angelina/SC; Preço Total: R$ 3.061,25. Assinado: 
05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Ca-
ciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4263/2022. 
aprovação GGG: 2022as021219.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 434/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Angelina/SC; Preço Total: r$ 57.525,00. assina-
do: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 

alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4263/2022. aprovação 
GGG: 2022as021227.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 435/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de hi-
giene pessoal) para o município de Angelina/SC; Preço Total: R$ 
2.940,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4263/2022 
aprovação GGG: 2022as021362.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 436/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Anagelina/SC; Preço Total: R$ 13.617,00. As-
sinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 4263/2022. 
aprovação GGG: 2022as021238.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 437/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Gravatal/SC; Preço Total: R$ 
143.278,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4263/2022. 
aprovação GGG: 2022as021239.

Cod. Mat.: 876911

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 491/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de Rodeio/SC; Preço Total: R$ 612,25. Assina-
do: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e 
Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: Maykel artino Campestrini. processo sGp-e: dC 
4283/2022. aprovação GGG: 2022as021428.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 492/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Rodeio/SC; Preço Total: r$11.505,00. assinado: 
06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele 
regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: Maykel 
artino Campestrini. processo sGp-e: dC 4283/2022. aprovação 
GGG: 2022as021434.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 493/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de 
higiene pessoal) para o município de Rodeio/SC; Preço Total: R$ 
1.960,00. assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: Maykel artino Campestrini. processo sGp-e: dC 
4283/2022. aprovação GGG: 2022as021435.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 494/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 

para o município de Rodeio/SC; Preço Total: R$ 9.078,00. Assinado: 
06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Edson 
alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: Maykel 
artino Campestrini. processo sGp-e: dC 4283/2022. aprovação 
GGG: 2022as021436.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 495/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Rodeio/SC; Preço Total: R$ 
92.248,50. assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: Maykel artino Campestrini. processo sGp-e: dC 
4283/2022. aprovação GGG: 2022as021437.

Cod. Mat.: 876913

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 429/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender o 
município de Joinville/SC; Preço Total: r$ 12.655,50. Assinado: 
05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele 
regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: antônio 
Edival pereira. processo sGp-e: dC 4237/2022. aprovação GGG: 
2022as021209.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 430/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit higiene 
pessoal) para o município de Joinville/SC; Preço Total: R$ 2.900,80. 
assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 4237/2022. aprovação 
GGG: 2022as021210.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 431/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Joinville/SC; Preço Total: R$ 3.994,32. Assi-
nado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 4237/2022. aprovação 
GGG: 2022as021211.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 432/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária (colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Joinville/SC; Preço Total: R$ 
52.844,84. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 4237/2022. 
aprovação GGG: 2022as021212.

Cod. Mat.: 876914

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 424/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: aquisição 
de itens de assistência Humanitária (água mineral) para atender o 
município de Água Mornas/SC; Preço Total: R$ 2.449,00. Assina-
do: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e 
Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 42622022. 
aprovação GGG: 2022as021207.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 425/DC/2022. Origem  
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PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de águas Mornas/SC; Preço Total: r$ 28.762,50. as-
sinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Gizele regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4262/2022. aprovação 
GGG: 2022as021208.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 426/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de higiene 
pessoal) para o município de Águas Mornas/SC; Preço Total: R$ 
2.450,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4262/2022 
aprovação GGG: 2022as021213.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 427/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Águas Mornas/SC; Preço Total: R$ 11.347,50. 
assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4262/2022. aprovação 
GGG: 2022as021220.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 428/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contratada: 
Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de assistência 
Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação solteiro 
e casal) para o município de Águas Mornas/SC; Preço Total: R$ 
102.059,00. assinado: 05/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: alexandre Miranda. processo sGp-e: dC 4262/2022. 
aprovação GGG: 2022as021220.

Cod. Mat.: 876917

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 496/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de Gravatal/SC; Preço Total: R$ 489,80. Assi-
nado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e 
Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 
4286/2022. aprovação GGG: 2022as021438.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 497/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Gravatal/SC; Preço Total: r$ 13.806,00. assinado: 
06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele 
regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: anderson 
Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 4286/2022. aprovação 
GGG: 2022as021439.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 498/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de hi-
giene pessoal) para o município de Gravatal/SC; Preço Total: R$ 
1.176,00. assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 

do Contrato: anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 
4286/2022 aprovação GGG: 2022as021440.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 499/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Gravatal/SC; Preço Total: R$ 4.085,10. Assi-
nado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 4286/2022. 
aprovação GGG: 2022as021444.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 500/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Gravatal/SC; Preço Total: R$ 
50.367,20. assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato: anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 
4286/2022. aprovação GGG: 2022as021446.

Cod. Mat.: 876918

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 501/DC/2022. Origem  
PE N. 020/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Estância Hidromineral santa rita de Cássia ltda. objeto: 
aquisição de itens de assistência Humanitária (água mineral) para 
atender o município de Benedito Novo/SC; Preço Total: R$ 2.155,12. 
assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contra-
tante e Caciane regina de Conto Vaz de oliveira, pela Contratada. 
Fiscal do Contrato: Maykel artino Campestrini. processo sGp-e: 
dC 4287/2022. aprovação GGG: 2022as021445.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 502/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens 
de assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender 
o município de Benedito Novo/SC; Preço Total: r$ 17.257,50. as-
sinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Gizele regina da silva, pela Contratada.  Fiscal do Contrato: 
Maykel artino Campestrini. processo sGp-e: dC 4287/2022. 
aprovação GGG: 2022as021447.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 503/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit de higiene 
pessoal) para o município de Benedito Novo/SC; Preço Total: R$ 
2.450,00. assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada.  Fiscal 
do Contrato: Maykel artino Campestrini. processo sGp-e: dC 
4287/2022. aprovação GGG: 2022as021452.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 504/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios 
Eireli. objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit 
limpeza) para o município de Benedito Novo/SC; Preço Total: R$ 
6.808,50. assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada.  Fiscal 
do Contrato: Maykel artino Campestrini. processo sGp-e: dC 
4287/2022. aprovação GGG: 2022as021453.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 505/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária colchões solteiro, casal, kit de acomodação 

solteiro e casal) para o município de Benedito Novo/SC; Preço 
Total: r$ 71.639,00. assinado: 06/12/2022, por david Christian 
busarello pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada.  
Fiscal do Contrato: Maykel artino Campestrini. processo sGp-e: 
dC 4287/2022. aprovação GGG: 2022as021454 .

Cod. Mat.: 876919

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 506/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender o 
município de Joinville/SC; Preço Total: r$ 11.620,05. Assinado: 
06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele 
regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: antônio 
Edival pereira. processo sGp-e: dC 4288/2022. aprovação GGG: 
2022as021448.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 507/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit higiene 
pessoal) para o município de Joinville/SC; Preço Total: R$ 2.695,00. 
assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 4288/2022. aprovação 
GGG: 2022as021449.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 508/DC/2022. Origem: 
PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Joinville/SC; Preço Total: R$ 3.858,15. Assi-
nado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 4288/2022. aprovação 
GGG: 2022as021450.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 509/DC/2022. Origem: 
PE n° 037/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Mercantt Comercial Eireli. objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária (colchões solteiro, casal, kit de acomodação 
solteiro e casal) para o município de Joinville/SC; Preço Total: R$ 
54.569,63. assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello 
pelo Contratante e ian Fabiano borraz, pela Contratada. Fiscal do 
Contrato: antônio Edival pereira. processo sGp-e: dC 4288/2022. 
aprovação GGG: 2022as021451.

Cod. Mat.: 876921

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 488/DC/2022. Origem  
PE N. 011/DC/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Contra-
tada: Safi Comércio Atacadista Eireli. Objeto: aquisição de itens de 
assistência Humanitária (Cesta básica de 07 dias) para atender o 
município de Tubarão/SC; Preço Total: r$ 11.505,00. Assinado: 
06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante e Gizele 
regina da silva, pela Contratada. Fiscal do Contrato: anderson 
Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 4270/2022. aprovação 
GGG: 2022as021455.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 510/DC/2022. Origem: 
PE n° 020/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios 
Eireli. objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit 
higiene pessoal) para o município de Tubarão/SC; Preço Total: R$ 
980,00 assinado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo 
Contratante e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal 
do Contrato:  anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 
4270/2022. aprovação GGG: 2022as021456.

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 511/DC/2022. Origem: 
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PE n° 011/2022.
Contratante: Fundo Estadual de proteção e defesa Civil. Con-
tratada: Voa Comércio atacadista de produtos alimentícios Eireli. 
objeto: aquisição de itens de assistência Humanitária (kit limpeza) 
para o município de Tubarão/SC; Preço Total: R$ 4.539,00. Assi-
nado: 06/12/2022, por david Christian busarello pelo Contratante 
e Edson alberto lima Filho, pela Contratada. Fiscal do Contrato: 
anderson Martins Cardoso. processo sGp-e: dC 4270/2022. 
aprovação GGG: 2022as021457.

Cod. Mat.: 876922

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/SAP/2022
Contratada: MARSTEIN IMPORTADORA E COMÉRCIO EIRELI ME
origem: prEGÃo ElETrÔniCo nº 203/sap/2022
Objeto: aquisição  de utensílios  para  Oficina  Laboral  de Proces-
samento  de  Uvas  da  penitenciária  da  região  de  Curitibanos 
-projeto  proCap  5° Ciclo   Convênio   siConV   n° 891728/2019.
Valor Total: r$ 72.000,00
dotação orçamentária: UG 54096 /subação 10920/item 44.90.52.28/
Fonte 628;7219
assinatura: 02 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: Gabriel Mario stein
sap 138310/2022
GGG 2022as21657

Cod. Mat.: 876925

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 125/SAP/2022
Contratada: OBJECT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
origem: prEGÃo ElETrÔniCo nº 203/sap/2022
Objeto: aquisição  de utensílios  para  Oficina  Laboral  de Proces-
samento  de  Uvas  da  penitenciária  da  região  de  Curitibanos 
-projeto  proCap  5° Ciclo   Convênio   siConV   n° 891728/2019.
Valor Total: r$ 661.193,00
Dotação Orçamentária: UG 54096 /Subação 10920/Item 44.90.52.34; 
44.90.52.38; 44.90.52.42; 44.90.52.28; 44.90.52.12/Fonte 628;7219
assinatura: 05 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: Elton Cristian Glatz
sap 138312/2022
GGG 2022as15643

Cod. Mat.: 876926

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/SAP/2022
Contratada: SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
origem: prEGÃo ElETrÔniCo nº 203/sap/2022
Objeto: aquisição  de utensílios  para  Oficina  Laboral  de Proces-
samento  de  Uvas  da  penitenciária  da  região  de  Curitibanos 
-projeto  proCap  5° Ciclo   Convênio   siConV   n° 891728/2019.
Valor Total: r$ 30.000,00
dotação orçamentária: UG 54096 /subação 10920/item 33.90.30.16/
Fonte 628;7219
assinatura: 07 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: Maria Wanusia batista
sap 138322/2022
GGG 2022as21621

Cod. Mat.: 876927

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/SAP/2022
Contratada: ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
origem: dispEnsa dE liCiTaÇÃo nº 303/sap/2022
objeto: prestação  de  serviços  terceirizados  continuados,  apoio 
administrativo nível i, cozinheiro, servente e zelador, para atender 
às necessidades da secretaria e Estado da administração prisional 
e socioeducativa – sap.
Valor Total: r$ 1.622.625,72
dotação orçamentária: UG 54096 /subação 10927/item 
33.90.37.01;33.90.37.02; 33.90.37.05/Fonte 100
assinatura: 25 de novembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: luiz Ermes bordin
sap 106637/2022
GGG 2022as15648

Cod. Mat.: 876932

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/SAP/2022
Contratada: CANIL CARAIBAS LTDA
origem: aTa dE rEGisTro dE prEÇos nº 110/2021
objeto: aquisição de 01 (UM) cão raça pastor alemão, com treina-
mento  especializado  para  detecção  de  narcóticos  mais  comuns  
no  brasil,  indicação passiva  e  mecânica  de  busca,  idade  de  18  
(dezoito)  a  24  (vinte  e  quatro)  meses; e  01  (UM) cão  da  raça  
pastor  belga  de  Malinois,  com  treinamento  para  detecção  de  
narcóticos  mais comuns no brasil, indicação passiva e mecânica 
de busca, idade de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) meses.
Valor Total: r$ 69.800,00
dotação orçamentária: UG 54096 /subação 11044/item 44.90.52.46 
/Fonte 619.
assinatura: 01 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: Heitor pires de Campos Telles
sap 80588/2022
GGG 2022as15432

Cod. Mat.: 876779

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 128/SAP/2022
Contratada: VIP CAR PREMIUM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
origem: aTa dE rEGisTro dE prEÇos Consolidada nº 
aTC000005/2022
objeto: aquisição de 26 (vinte e seis) Veículos automotor tipo  
Furgão  (longo/Teto  alto)  Tipo  a,  novo,  zero  km,
Valor Total: r$ 6.266.000,00
dotação orçamentária: UG 54096 /subação 11045/item 44.90.52.52/
Fonte 391/219
assinatura: 06 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: rafael paes Gonçalves
sap 106594/2022
GGG 2022as21619

Cod. Mat.: 876780

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/SAP/2022
Contratada: PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
origem: prEGÃo ElETrÔniCo nº 156/sap/2022
objeto: aquisição de equipamentos de informática, tecnologia e 
segurança.
Valor Total: r$ 38.475,00
dotação orçamentária: UG 54096 /subação 14875/item 33.90.30.17/
Fonte 219
assinatura: 06 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: Gusttavo altair Gotardo
sap 140077/2022
GGG 2022as21469

Cod. Mat.: 876781

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/SAP/2022
Contratada: NUTRI & SAÚDE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
origem: prEGÃo ElETrÔniCo nº 265/sap/2022
objeto: prestação de serviços de alimentação e nutrição (san), 
destinadas  ao  presídio  regional  de  biguaçu  e  a  Colônia  
agroindustrial  de  palhoça.
Valor Total: r$ 14.227.716,10
dotação orçamentária: UG 54096 /subação 11043/item 33.90.39.41/
Fonte 100
assinatura: 23 de novembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: José dionísio Franco
sap 98472/2022
GGG 2022as21660

Cod. Mat.: 876815

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 130/SAP/2022
Contratada: ANAX BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
origem: prEGÃo ElETrÔniCo nº 156/sap/2022
objeto: aquisição de equipamentos de informática, tecnologia e 
segurança.
Valor Total: r$ 55.015,20
dotação orçamentária: UG 54096 /subação 14875/item 44.90.52.33/
Fonte 0.2.19.000025
assinatura: 06 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: lucas de Melo Whately paiva
sap 140051/2022
GGG 2022as21658

Cod. Mat.: 876817

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 133/SAP/2022
Contratada: PRATIKA SOLUÇÕES LTDA.
origem: prEGÃo ElETrÔniCo nº 156/sap/2022
objeto: aquisição de equipamentos de informática, tecnologia e 
segurança.
Valor Total: r$ 36.783,00
dotação orçamentária: UG 54096 /subação 14875/item 44.90.52.33/
Fonte 0.2.19.000025
assinatura: 06 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: Márcio alexandre Trapp
sap 140101/2022
GGG 2022as21659

Cod. Mat.: 876818

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA – SAP
pEniTEnCiÁria da rEGiÃo dE CUriTibanos
EXTraTo da aF nº 004/2022, Contrato: 2022CT002892 derivado 
da ata de registro de preços pregão Eletrônico nº 0015/2022, for-
necimento de MaTEriais ElÉTriCos para ManUTEnÇÃo das 
UnidadEs pErTEnCEnTEs a rEGional 05. item: 08. piaTÃ 
CoMÉrCio dE pEÇas lTda, Valor: r$ 894,00. orÇaMEnTo: 
Unidade Orçamentária 54093; Sub-ação 10906; Natureza da des-
pesa: 33.90.30.42; 33.90.30.26; Fonte 0.240, data da assinatura: 
05/12/2022. processo: sap 69215/2021. GGG: 2022as021036. 
CONTRATADO MARCOS AURÉLIO MIGLIOLLI ; CONTRATANTE 
Jair anTÔnio FranÇa.

Cod. Mat.: 876842

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA – SAP
pEniTEnCiÁria da rEGiÃo dE CUriTibanos
EXTraTo da aF nº 004/2022, Contrato: 2022CT002758 derivado 
da ata de registro de preços pregão Eletrônico nº 0049/2022, for-
necimento de MaTEriais ConsTrUÇÃo para ManUTEnÇÃo 
ColETiVo iii E iV, CozinHa E CapTaÇÃo dE ÁGUa da CHUVa, 
no CoMplEXo pEniTEnCiÁrio dE sÃo CrisTóVÃo do sUl. 
Valor: R$ 7.038,37. ORÇAMENTO: Unidade Orçamentária 54093; 
Sub-ação 10906; Natureza da despesa 33.90.30.24; Fonte 0.240, 
data da assinatura: 08/12/2022. processo: sap 10215/2022. GGG: 
2022AS21612. CONTRATADO: HELENSON RODRIGO FARIA; 
ConTraTanTE: Jair anTÔnio FranÇa.

Cod. Mat.: 876935

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA – SAP
pEniTEnCiÁria da rEGiÃo dE CUriTibanos
EXTraTo da aF nº 002/2022, Contrato: 2022CT002777 derivado 
da ata de registro de preços pregão Eletrônico nº 0049/2022, for-
necimento de MaTEriais ConsTrUÇÃo para ManUTEnÇÃo 
ColETiVo iii E iV, CozinHa E CapTaÇÃo dE ÁGUa da CHUVa, 
no CoMplEXo pEniTEnCiÁrio dE sÃo CrisTóVÃo do sUl. 
Valor: R$ 8.991,86. ORÇAMENTO: Unidade Orçamentária 54093; 
Sub-ação 10906; Natureza da despesa 33.90.30.24; Fonte 0.240, 
data da assinatura: 08/12/2022. processo: sap 10215/2022. GGG: 
2022AS021637. CONTRATADO: CRISTIANI LOURI RODRIGUES; 
ConTraTanTE: Jair anTÔnio FranÇa.

Cod. Mat.: 876936

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/SAP/2021
Contratada: COMERCIAL STORINNY LTDA - EPP
origem: pregão Eletrônico nº 101/sap/2021.
Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro.
dotação orçamentária: UG 54096 / subação 011043 / item 
33.90.30.07 / Fonte 100.
assinatura: 25 de novembro de 2022.
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto.
pela Contratada: Comercial storinny lTda.
sap 62662/2022
GGG 2022so010248.

Cod. Mat.: 876956

sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEdUCaTiVa – sap
diretoria da penitenciária agrícola de Chapecó
Fundo rotativo da penitenciária agrícola de Chapecó

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Contratante: Fundo rotativo da penitenciária agrícola de Chapecó 
– CnpJ nº 00.710.515/0001-45
origem: registro de preços – pE nº 245/sap-paCH/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSETI-
CIDAS, CALCÁRIO, ÓLEO MINERAL AGRÍCOLA E MATERIAIS 
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DE AÇO PARA ESTRUTURA DE ESTUFAS AGRÍCOLAS PARA 
A PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE CHAPECÓ
aF n° 2022aF000001 E aF002 sGpE sap139112/2022 Contra-
tada: irriGaFErTil irriGaÇÃo E EsTUFas lTda, inscrita no 
CnpJ: 11.148.231/0001-63 Item 001 – Fertilizante Químico npK 
4-14-8 Quant.: 30 sacos preço Total r$ 5.040,00 Item 002 – Fer-
tilizante Ureia Quant.: 20 sacos preço Total r$ 4.940,00 Item 005 
– Fertilizante adubo Foliar Quant.: 8 galões preço Total r$ 360,00 
Item 006 – Fertilizante Cloreto de potássio Quant.: 10 sacos preço 
Total r$ 2.640,00 Item 007 – Molas de aço para perfil de alumínio 
Quant.: 200 metrospreço Total r$ 250,00 Item 008 – Perfil de 
alumínio duplo especial para estufa com molas Quant.: 100 peças 
preço Total r$ 4.500,00 Valor total contratado: R$ 17.730,00 
Crédito orçamentário: 33.90.30-11 (68 itens) e 33.90.30-24 (300 
itens) – Fonte: 0.240 assinatura: 07/12/2022 – descrição dos 
itens no processo sGp-e: sap84731/2022 – Aprovação GGG 
2022SO21275 e SO21276
pela Contratada: silvio luiz Martini Madaloz
pelo Contratante: Fernanda Vinter – diretora paCH  

Cod. Mat.: 876974

sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEdUCaTiVa – sap
diretoria da penitenciária agrícola de Chapecó
Fundo rotativo da penitenciária agrícola de Chapecó

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                  Con-
tratante: Fundo rotativo da penitenciária agrícola de Chapecó 
– CnpJ nº 00.710.515/0001-45
origem: registro de preços – pE nº 106/sap-paCH/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA, TECIDOS, 
AVIAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO 
DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA (SAP), OBJETIVANDO REGIS-
TRO DE PREÇO aF n° 2022aF000004 – proCEsso sGpE: 
sap135588/2022 Contratada: ConFECÇÕEs GUri lTda, inscrita 
no CnpJ: 81.025.249/0001-53 Item 03 – MolEToM 2 Cabos 
raMado pElUCiado na Cor laranJa Quant.: 15.576 kg Valor 
unitário: r$ 62,28 Valor total contratado: R$ 970.073,28 Crédito 
orçamentário: 33.90.30-23 – Fonte: 0.240 assinatura: 07/12//2022 
– descrição dos itens no processo sGp-e: sap43701/2022– Apro-
vação GGG 2022AS021284
pela Contratada: rafael Mateus Cassol
pelo Contratante: Fernanda Vinter – diretora paCH

Cod. Mat.: 876975

sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEdUCaTiVa – sap
diretoria da penitenciária agrícola de Chapecó
Fundo rotativo da penitenciária agrícola de Chapecó

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                  Con-
tratante: Fundo rotativo da penitenciária agrícola de Chapecó 
– CnpJ nº 00.710.515/0001-45
origem: registro de preços – pE nº 245/sap-paCH/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS, INSETI-
CIDAS, CALCÁRIO, ÓLEO MINERAL AGRÍCOLA E MATERIAIS 
DE AÇO PARA ESTRUTURA DE ESTUFAS AGRÍCOLAS PARA 
A PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE CHAPECÓ
aF n° 2022aF000001 sGpE sap139121/2022 Contratada: 
JE sUbsTraTos E FErTilizanTEs lTda, inscrita no CnpJ: 
43.338.044/0001-39 Item 002 – Calcário dolomítico Quant.: 25 sacos 
preço Unitário r$ 23,70 Valor total contratado: R$ 592,50 Crédito 
orçamentário: 33.90.30-11 – Fonte: 0.240 assinatura: 07/12/2022 
– descrição dos itens no processo sGp-e: sap84731/2022 – 
Aprovação GGG 2022AS021277
pela Contratada: Edna Cristina Mendonça bordignon
pelo Contratante: Fernanda Vinter – diretora paCH  

Cod. Mat.: 876976

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo 
prisional E soCioEdUCaTiVa – sap/FUpEsC
origem: registro de preços – PE n 45/sEa/2022
objeto: aquisição de água mineral em bombonas de 20 litros para 
atender a demanda das Unidades prisionais e socioeducativas das 
demais regionais do Estado - GGG: 2022as021718
Contratada: Mp CoMErCio dE aliMEnTos EirEli
AF n.: 2022aF000087 - assinatura: 07/12/2022
item 005 – Quant. 50- preço Total: r$ 812,50
Valor Total Contratado: r$ 812,50
Crédito orçamentário: natureza: 33.90.30.07 Fonte: 0.1.11.000037
pelo Contratante: bruno domingos Gabriel
pela Contratada: Willian José Momm
 sap 139930/2022

Cod. Mat.: 876870

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA – SAP/FUPESC
origem: registro de preços – pregão Eletrônico nº 115/sEa/2022
objeto: aquisição de materiais saneantes
aF n.: 2022aF000001 - GGG: 2022as021790
Contratada: GoEdErT lTda
item 01 – Quant. 10.000 – Valor r$ 1,53
Valor Total Contratado: r$ 15.300,00
assinatura: 08 de dezembro de 2022
dotação orçamentária: UG 54096 /subação 014875/item 30.90.30.22/
Fonte 0.1.00.000000
pela Contratante: bruno domingos Gabriel
pela Contratada: doUGlas dE MoraEs
sap 139352/2022

Cod. Mat.: 877087

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL. EXTraTo do sEGUndo 
TErMo adiTiVo ao ConTraTo Nº 081/2021. Contratada: Cen-
tro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina 
S/A - CIASC. DO OBJETO: a prorrogação da vigência e do prazo 
de execução do Contrato nº 081/2021, conforme estabelecido na 
cláusula oitava do referido instrumento. PRAZO: Fica prorrogada 
a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 09 
de dezembro de 2022. Florianópolis, 06 de dezembro de 2022. 
assinaturas: ricardo Miotto Ternus – sar e CiasC. sGp-e sar 
3441/2021. aprovação GGG: 2022as021122.

Cod. Mat.: 876267

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL – SAR.
EXTRATO DO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2021. 
oriGEM: Pregão Eletrônico 054/2021. Contratada: GEOJÁ  
MAPAS  DIGITAIS  E  AEROLEVANTAMENTO  LTDA.  obJETo: 
inclusão na execução do Contrato dos seguintes municípios: Ma-
rema, Lajeado Grande, Coronel Martins, Faxinal do Guedes, 
Vargeâo e Santiago do Sul, sem alteração do valor contratual. 
Florianópolis, 25 de novembro de 2022. assinatura: ricardo Miotto 
Ternus. sar 813/2021.

Cod. Mat.: 877071

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO ORDEM DE SERVIÇO 795/2022 - SIGEF 2022AS021632 
– PE-SRP 44/2022 - SED 208431/2022
Contratada: nobrE pErsianas & diVisórias EirEli, CnpJ/MF 
sob o nº 29.122.691/0001-88. obJETo: Contratação de empresa 
especializada em fornecimento, montagem, remanejamento, reparo 
e complementação de divisórias, com fornecimento de materiais, 
inclusive ferragens; fornecimento, montagem e remanejamento de 
persianas e serviços de Engenharia - CrE 17 - itajaí compreen-
dendo os municípios de balneário Camboriú, balneário piçarras, 
bombinhas Camboriú, itajaí, itapema, navegantes, penha e porto 
belo, pertencentes à secretaria de Estado da Educação. Valor 
ConTraTo/o.s. r$ 11.155,63. item orçamentário: 33.90.30.24. 
ação/subação: 371/12482. Fonte: 100. assinado em 07/12/2022. 
Maria Tereza paulo Hermes Cobra pela sEd e rosinéia pereira 
da Fonseca pela Empresa.

Cod. Mat.: 877062

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 545/2022 - CC 282/2021- SED 92822/2021 - SIGEF 
2022AS020123
Contratada: dp ConsTrUÇÕEs EirEli. obJETo: contratação 
de empresa especializada na execução de serviços de Engenharia 
para Manutenção predial, contemplando os serviços de Manu-
tenção Elétrica, Civil, Hidráulica e do sistema preventivo Contra 
Incêndio, das edificações da CRE 32 - Taió, compreendendo os 
municípios de Mirim doce, pouse redondo, rio do Campo, salete, 
santa Terezinha e Taió, pertencentes à secretaria de Estado da 
Educação de santa Catarina. Valor do Contrato: r$ 500.000,00. 
dotação orçamentária: Fonte: 320. subação: 12482. Elem. despesa: 
33.90.39. Vigência: será de 150 dias contados a partir da assinatura 
do contrato. assinado em 07/12/2022. Maria Tereza paulo Hermes 
Cobra pela sEd e Jair Ângelo dartora pela Empresa.

Cod. Mat.: 876933

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
sEGUndo TErMo adiTiVo ao ConTraTo 91/2022 CC 150/2021 
siE 43128/2022 siGEF 2022as020957
ConTraTada: salVEr ConsTrUTora E inCorporadora 
lTda. obJETo: prorrogação do prazo de vigência e execução de 
serviço do Contrato 91/2022 – Cláusula sétima – com o acréscimo 
de 180 dias para execução dos serviços e 192 dias para a vigência 
do contrato, com início de prorrogação de prazo para execução 
dos serviços em 04/01/2023 e término em 02/07/2023, e com início 
da prorrogação do prazo de vigência em 23/03/2023 e término em 
30/09/2023. assinado em 07/12/2022. Maria Tereza paulo Hermes 
Cobra pela sEd e sálvio pedro Machado pela Empresa.

Cod. Mat.: 876802

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
sEGUndo TErMo adiTiVo ao ConTraTo 115/2022 CC 
175/2021 siE 42698/2022 siGEF 2022as020967
ConTraTada: E.s.E. ConsTrUÇÕEs lTda. obJETo: pror-
rogação do prazo de vigência e execução de serviço do Contrato 
115/2022 – Cláusula sétima – com o acréscimo de 200 dias para 
a execução dos serviços e 212 dias para a vigência do contrato, 
com início de prorrogação do prazo de execução dos serviços em 
14/01/2023 e término em 01/08/2023, e com início de prorrogação 
de prazo de vigência em 02/04/2023 e término em 30/10/2023. 
assinado em 07/12/2022. Maria Tereza paulo Hermes Cobra pela 
sEd e Hugo sebastião Malagoli pela Empresa.

Cod. Mat.: 876803

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
priMEiro TErMo adiTiVo ao ConTraTo 306/2022 CV 
348/2021 siE 41874/2022 siGEF 2022as020970
ConTraTada: J. KlosTEr EnGEnHaria lTda. obJETo: 
prorrogação do prazo de vigência e execução dos serviços do 
Contrato 306/2022, com o acréscimo de 200 dias para a execução 
dos serviços e 215 dias para a vigência do contrato, com início da 
prorrogação do prazo em 11/12/2022 e término em 28/06/2023, e 
com o início da prorrogação da vigência contratual em 24/02/2023 
e término em 26/09/2023, conforme especificado na Cláusula Sexta 
do presente Contrato. assinado em 07/12/2022. Maria Tereza paulo 
Hermes Cobra pela sEd e Joelmir Kloster pela Empresa.

Cod. Mat.: 876804

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
sÉTiMo TErMo adiTiVo ao ConTraTo 219/2021 – rdC 
65/2020/siE. siGEF 2022as020397 siE 42639/2022
ConTraTada: ConTE CornETET arQUiTETUra E ConsUl-
Toria lTda – ME. obJETo: prorrogação do prazo de vigência 
e execução dos serviços do Contrato 219/2021, com o acréscimo 
de 220 dias para a execução dos serviços, com início da prorro-
gação do prazo em 21/12/2022 e término em 28/07/2023, e com 
o início da prorrogação da vigência contratual em 20/01/2023 e se 
encerrando 30 dias após o prazo final da execução dos serviços, 
equivalente ao dia 27/08/2023, conforme especificado na Cláusula 
segunda do presente Contrato. assinado em 07/12/2022. Maria 
Tereza paulo Hermes Cobra pela sEd e betina Conte Cornetet 
Fittipaldi pela Empresa.

Cod. Mat.: 876873

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTraTo dE ConTraTo
Contrato: 552/2022 dl 665/2022 – CGE 384/2022- Contratada: 
FaVoriTa EVEnTos E TUrisMo lTda.. obJETo: Contratação 
para prestação de serviços de apoio logístico para a realização da 
premiação do iV prÊMio HonEsTidadE nas EsColas da rEdE 
EsTadUal dE Ensino dE sanTa CaTarina em atendimento 
ao regulamento do edital de concurso para a implementação do 
projeto. Valor do Contrato: r$ 109.938,00. dotação orçamentária: 
Fonte: 100, 120, 131, 186, 187, 386 sufunção/ação 1557, 7133, 
14074, 14275. Elem. despesa: 33.90.39. Vigência: a partir de 
02/12/2022, sendo a vigência contratual máxima, por até 180 dias. 
assinado em 07/12/2022. Maria Tereza paulo Hermes Cobra pela 
sEd e adriano ivo bortolanza pela Empresa.

Cod. Mat.: 876878

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2286/2022
psEs 198468/2022 – pE 2344/2022. Empresa: Soma/SC Produtos 
Hospitalares Ltda. objeto: Medicamentos para atendimento de 
ordens judiciais – GEJUd. Valor total r$ 16.815,168. inteiro teor: 
www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877072

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2274/2022
psEs 194456/2022 – pE 2287/2022. Empresa: Soma/SC Produtos 
Hospitalares Ltda. objeto: Medicamentos para atendimento de 
ordens judiciais – GEJUd. Valor total r$ 2.507,316. inteiro teor: 
www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877076

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2289/2022
psEs 180576/2022 – pE 2220/2022. Empresa: Estratti Vegetal 
Farmácia e Manipulação Eireli - ME. objeto: Medicamentos 
Manipulados - GEJUd. Valor total r$ 34.890,00. inteiro teor: www.
sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877045

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2290/2022
psEs 180576/2022 – pE 2220/2022. Empresa: Famader Farmácia 
de Manipulação Ltda-ME. objeto: Medicamentos manipulados 
- GEJUd/diaF. Valor total r$ 55.221,47. inteiro teor: www.sgpe.
sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877046
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sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2310/2022
psEs 174306/2022 – pE 2167/2022. Empresa: Endogerais Equi-
pamentos Médicos Ltda-EPP. objeto: instrumentais Cirúrgicos - 
HdWC. Valor total r$ 6.824,23. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877039

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2311/2022
psEs 174306/2022 – pE 2167/2022. Empresa: MF Medical Co-
mércio e Manipulação de Materiais Cirúrgicos Eireli. objeto: 
instrumentais Cirúrgicos - HdWC. Valor total r$ 7.453,00. inteiro 
teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877040

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2312/2022
psEs 174306/2022 – pE 2167/2022. Empresa: Stan Comércio de 
Produtos Médicos Ltda. objeto: instrumentais Cirúrgicos - HdWC. 
Valor total r$ 6.820,00. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877042

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2055/2022
psEs 124408/2022 – pE 1714/2022. Empresa: Coloplast do 
Brasil Ltda. objeto: Materiais de Enfermaria e Cirurgia - GEbEr. 
Valor total r$ 2.251.008,00. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 876845

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2247/2022
psEs 155216/2022 – pE 2078/2022. Empresa: Mustang Pluron 
Química Ltda. objeto: Materiais de Higiene e limpeza - GEbEr. 
Valor total r$ 39.693,60. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 876862

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs, torna público: CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 558/2022. Processo 
SES 132417/2022. Dispensa de Licitação 2197/2022. Valor total: 
r$ 2.610.220,02. Contratada: biomega Medicina diagnóstica ltda. 
CnpJ: 28.966.389/0001-43. objeto: Contratação de serviços de 
análises clínicas (coleta e execução de exames) para o HrHds – 
Hospital regional Hans dieter schmidt. Vigência: 180 dias a partir 
de sua publicação. aprovação GGG 2022as021600.

Cod. Mat.: 876915

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs, torna público: 
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. Processo SES 
91909/2021. Licitação PE 777/2022. Valor total: r$ 629.998,00. 
Contratada: W&z Comércio e serviços Hospitalares ltda. CnpJ: 
05.968.162/0001-31. objeto: aquisição de equipamentos hospi-
talares (autoclaves) para a Maternidade Carmela dutra (MCd). 
Vigência: a partir de 01/01/2023 até 31/12/2023. aprovação GGG 
2022as021661.

Cod. Mat.: 876924

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2233/2022
psEs 164124/2022 – pE 2101/2022. Empresa: Soma/SC Produtos 
Hospitalares Ltda. objeto: Materiais de Enfermaria e Higiene - GE-
JUd. Valor total r$ 16.320,00. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 876852

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2245/2022
psEs 155216/2022 – pE 2078/2022. Empresa: Comercial KS 
Eireli. objeto: Materiais de Higiene e limpeza - GEbEr. Valor total 
r$ 11.707,68. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 876859

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo do 5º TErMo adiTiVo ao CT 164/2019 – processo 
sEs 179946/2022.
Edital 3792/2018, modalidade inexigibilidade de licitação, processo 
sEs 50606/2018.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ 80.673.411/0001-87.
ConTraTada: pHilips MEdiCal sYsTEMs lTda. – CnpJ 
58.295.213/0023-83.
ClÁUsUla priMEira – obJETo: Este termo aditivo tem por objeto 
a prorrogação da vigência contratual de 01/01/2023 até 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnda – do Valor do ConTraTo: Este Termo 
Aditivo implicará em um valor total de R$ 158.981,16, findado o 
novo período de vigência.
ClÁUsUla sEXTa – da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem como disposto neste Instrumento.
daTa: 02 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado da 
saúde e avelino de Campos Figueira e Evaldo bella pela empresa 
pHilips MEdiCal sYsTEMs lTda.
protocolo siGEF GGG 2021as019080.

Cod. Mat.: 877106

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2177/2022
psEs 145803/2022 – pE 1923/2022. Empresa: Asli Comercial 
Eireli. objeto: Materiais de enfermaria e cirurgia - GEbEr. Valor 
total r$ 12.692,76. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877110

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2178/2022
psEs 145803/2022 – pE 1923/2022. Empresa: Cirúrgica Fernandes 
Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Sociedade 
Ltda. objeto: Materiais de enfermaria e cirurgia - GEbEr. Valor 
total r$ 76.373,40. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877112

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2179/2022
psEs 145803/2022 – pE 1923/2022. Empresa: MedPoa Comér-
cio de Material Hospitalar Ltda. objeto: Materiais de enfermaria 
e cirurgia - GEbEr. Valor total r$ 11.141,28. inteiro teor: www.
sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877113

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2181/2022
psEs 145803/2022 – pE 1923/2022. Empresa: Rota Sul Hospitalar 
Ltda. objeto: Materiais de enfermaria e cirurgia - GEbEr. Valor 
total r$ 17.027,40. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877114

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2267/2022
psEs 136714/2022 – pE 1859/2022. Empresa: Support Produtos 
Nutricionais Ltda. objeto: Fórmulas, dietas e suplementos – GEJUd. 
Valor total r$ 445.381,20. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 877136

COLEGIADO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E PERÍCIA 
OFICIAL - CSSPPO
EXTRATO DO APOSTILAMENTO
Apostilamento nº002 do Contrato nº 272/SSP/2018 Origem: pre-
gão presencial nº 124/ssp/2018. Objeto do Contrato: prestação 
de serviços de jardinagem, visando a conservação/manutenção 
e tratamento fitossanitário das áreas verdes das instalações do 
Centro do Colegiado superior de segurança pública e perícia 
Oficia; Objeto do Apostilamento: Fica estabelecido novo valor 
mensal em r$ 2.069,30 (dois mil e sessenta e nove reais e trinta 
centavos ao contrato 272/ssp/2018, a partir de 01 de agosto de 
2022. Fundamentação: de acordo com o artigo 65, § 8º, da lei 
Federal 8666/93. Contratante: Colegiado superior de segurança 
Pública e Perícia Oficial/Fundo Estadual De Segurança Pública, 
representado por seu diretor-Geral, sr. Vanderlei Vanderlino Vidal, 
inscrito no CpF 753.XXX.849-XX. Contratada: diEGo GUrzinsKi 
da silVa ME Signatário: sr. diego Gurzinski da silva, inscrito no 
CpF 005.XXX.419-XX Data da assinatura do Apostilamento: 
07/12/2022. Solicitação GGG 2022so014916 Aprovação GGG: 
2022as020963. processo sGp-e ssp 3976/2022.

Cod. Mat.: 876855

COLEGIADO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E PERICIA 
OFICIAL
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 063/2022/CSSPPO. Origem: pregão Eletrônico nº 
059/ssp/2021. Objeto do Contrato: aquisição de Veiculo sUV 
– visando atender ao programa denominado “Valorização dos pro-
fissionais de Segurança Pública”. Vigência: até o adimplemento 
total das obrigações, observada a vigência do crédito orçamentá-
rio. Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 160090, Unidade 
orçamentária: 16090, natureza da despesa: 44.90.52.52, Fonte: 
0.6.29.000015 e subação: 015026. Valor Total: r$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais). Contratante: Colegiado superior de se-
gurança Pública e Perícia Oficial com execução no Fundo Estadual 
de segurança pública - Signatário: sr. Vanderlei Vanderlino Vidal. 
Contratada: lr CoMErCio dE VEÍCUlos lTda. Signatário: 
sr. ney botto Guimaraes Filho. Data de assinatura do Contrato: 
08/12/2022. Processo SGP-e nº PCSC 93430/2021. Aprovação 
GGG 2022AS021613.

Cod. Mat.: 877023

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 316/PMSC/2022 - objeto: aQUisiÇÃo CondiCionador 
dE ar para pMsC. 2022AF00004 - Contratada: MasTEr ElE-
TrodoMÉsTiCos EirEli CnpJ: 33.859.616/0001-71- item 3 - 
Quant. 5un, Valor Unitário: R$ 2.048,00; Item 9 - Quant. 1un, Valor 
Unitário: R$ 5.230,00; – Valor Total da AF: R$ 15.475,00. Crédito 
orçamentário: 44.90.52.34; Fonte: 111.35 assinatura: 05/12/2022. 
pela contratada: Fernanda Vieira Fritzen e pelo contratante: Cel. 
pM andré Cartaxo Esmeraldo – CiG 2022so015332.

Cod. Mat.: 877025

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 321/PMSC/2021 - objeto: aQUisiÇÃo dE TÚniCas E 
aCEssórios. 2022AF00007 - Contratada: asapbrasil CoMErCio 
dE EQUipaMEnTos EirEli - CnpJ: 22.259.901/0001-35 – item 
9- Quant. 50un. Preço unitário R$ 290,00; - Item 11– Quant. 20un. 
Preço Unitário R$ 290,00; Item 13– Quant. 20un. Preço Unitário R$ 
290,00;  Valor Total da AF: R$ 26.100,00; Crédito orçamentário: 
33.90.30.23; Fonte: 111.36. assinatura: 05/12/2022. pelo contra-
tado: Frederico Thadeu Emerim e pelo contratante: Cel. pM andré 
Cartaxo Esmeraldo – CiG 2022so015444.

Cod. Mat.: 877030

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de pre-
ços - PE Nº 321/PMSC/2021- objeto: TÚniCas E aCEssórios. 
2022AF00006 - Contratada: UniForMEs GErais lTda- CnpJ: 
02.777.319/0001-53–item 35- Quant. 178un. preço unitário r$ 
71,65; Item 36- Quant. 22un. Preço unitário R$ 71,65 ValorTotal da 
AF: R$ 14.330,00; Crédito orçamentário: 33.90.30.23; Fonte: 111 
assinatura: 05/12/2022.pelo contratado: Mauricio Kuhnen e pelo 
contratante: Cel. pM andré Cartaxo Esmeraldo– CiG 2022so015335.

Cod. Mat.: 877056

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 102/PMSC/2022- objeto: MOBILIÁRIO. 2022AF00006- 
Contratada: bElniaKi & Cia lTda – CnpJ:38.438.034/0001-
35- Item 1 – Quant. 22 und; Valor Unitário: R$ 908,65; Item 2 
-Quant. 15 und; Valor Unitário: R$ 1.073,85; Valor Total da AF: 
R$ 36.098,05 - Crédito orçamentário: 44.90.52.42; Fonte:669 - as-
sinatura: 05/12/2022; Pelo contratado: Domingos Gabriel Belniaki 
Filho e pelo contratante: CEl pM andré Cartaxo Esmeraldo – CiG 
2022so015343.

Cod. Mat.: 877058

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 364/PMSC/2022- objeto: FardaMEnTo. 2022AF00002- 
Contratada: UniForMEs GErais lTda- CnpJ: 02.777.319/0001-
53– Item 2- Quant. 385und., Valor peça: R$226,00; Item 12- Quant. 
20und., Valor peça: R$66,00; Valor Total AF: R$ 88.330,00; Crédito 
orçamentário: 33.90.30.23; Fonte: 100. Assinatura: 05/12/2022; Pelo 
contratado: Mauricio Kuhnen e pelo contratante: Cel. pM andrÉ 
CarTaXo EsMEraldo – CiG2022so015346.

Cod. Mat.: 877077

polÍCia MiliTar –EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTan-
TE: FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de 
preços - PE Nº 102/PMSC/2022- objeto:  MóVEis sob MEdi-
da. 2022AF000012 -Contratada: Frano indÚsTria EirEli. 
CnpJ:33.224.238/0001-50- item 24 - Quant. 5,4m², Valor m²: r$ 
1.686,78; Item 25- Quant. 6,215 m², Valor m²: R$ 1.391,77; – Valor 
Total da AF: R$ 17.758,46. Crédito orçamentário: 44.90.52.42; 
Fonte: 111.36. assinatura: 05/12/2022. pela contratado: Wilson 
pereira da silva e pelo contratante: Cel. pM andré Cartaxo Es-
meraldo – CiG 2022so015348.

Cod. Mat.: 877081

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 364/PMSC/2022- objeto: FardaMEnTo. 2022AF00001- 
Contratada: UniForMEs GErais lTda- CnpJ: 02.777.319/0001-
53– Item 5- Quant. 385und., Valor peça: R$336,00; Valor Total 
AF: R$ 129.360,00; Crédito orçamentário: 33.90.30.23; Fonte: 
100. Assinatura: 06/12/2022/; Pelo contratado: Mauricio Kuhnen 
e pelo contratante: Cel. pM andrÉ CarTaXo EsMEraldo – 
CiG2022so015345.

Cod. Mat.: 877075

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 102/PMSC/2022 - objeto: aQUisiÇÃo dE MobiliÁrio 
a pMsC. 2022AF0002 - Contratada: soFa CEnTEr indÚsTria 
E CoMErCio dE MoVEis lTda - ME - CnpJ: 03.659.378/0001-
90 – Item 21 - Quant. 2un. Preço unitário R$ 2.266,66; Valor Total 
da AF: R$ 4.533,32; Crédito orçamentário: 44.90.52.42; Fonte: 
111.39. assinatura: 05/12/2022. pelo contratado: leonel Candido 
de Moraes neto e pelo contratante: Cel. pM andré Cartaxo Esme-
raldo – CiG 2022so015350.

Cod. Mat.: 877091

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de pre-
ços - PE Nº 102/PMSC/2022- objeto: MobiliÁrio para pMsC. 
2022AF00006 - Contratada: Up Mobiliario CorporaTiVo 
EIRELI – CNPJ: 33.629.425/0001-13 - Item 22 - Quant. 2und; Valor 
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Unitário: R$ 1.353,84; Valor Total da AF: R$ 2.707,68 - Crédito 
orçamentário: 44.90.52.42; Fonte: 111.36. Assinatura: 05/12/2022; 
pelo contratado: rebeca souza e pelo contratante: CEl pM andré 
Cartaxo Esmeraldo – CiG 2022so015352.

Cod. Mat.: 877095

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - PM/SC - 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  ATUALIZAÇÃO 
DE VALORES 3º TRIMESTRE. Origem: Pregão Eletrônico nº 
094/2022. objeto: aQUisiÇÃo dE FardaMEnTo opEraCional 
para pMsC (rEGisTro dE prEÇos). Vigência: 10/Junho/2022 
a 10/Junho/2023. Unidade Gerenciadora: polÍCia MiliTar do 
EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC. CnpJ: 83.931.550/0001-
51. Empresa: CoMÉrCio aTaCadisTa ilHa bEla disTribUi-
dora lTda, inscrita no CnpJ/MF sob o nº 29.322.621/0001-73. 
lote 7 - boina em Feltro preta - item 15 - boina em Feltro preta 
bopE/CHoQUE Tamanhos diversos. Quantidade: 400.0/peça. 
Marca: pralana - ao preço de r$ 119,00 Un. o. Filizzola & 
Cia lTda - Epp, inscrita no CnpJ/MF sob o nº 61.182.424/0001-
09. lote 11 - Cinto Tático bdU preto (livre concorrência) item 
19 - Cinto Tático bdU preto pMsC. Quantidade: 1000.0/peça. 
Marca: própria - ao preço de r$ 59,80 Un. r. brands lTda, 
inscrita no CnpJ/MF sob o nº 13.992.333/0001-96. lote 8 - boina 
em Feltro Cáqui (livre concorrência) item 16 - boina em Feltro 
Cáqui Tamanhos diversos.Quantidade: 1000.0/peça. Marca: lYon/ 
MiliTar - ao preço de r$ 90,00 Un. sUlValE EQUipaMEnTos 
EirEli, inscrita no CnpJ/MF sob o nº 35.830.997/0001-91. lote 12 
- Cinto Tático bdU Cáqui (livre concorrência) item 20 - Cinto Tático 
bdU Cáqui pMsC. Quantidade: 1000.0/peça. Marca: FElinE - ao 
preço de r$ 72,00 Un. UniForMEs GErais lTda, inscrita no 
CnpJ/MF sob o nº 02.777.319/0001-53. lote 1 - Calça e Camisa 
operacional preta (livre concorrência) - item 1 - Calça operacio-
nal preta bopE. Quantidade: 200.0/peça. Marca: própria - ao 
preço de r$ 298,55 Un. item 2 - Camisa operacional manga longa 
bopE.Quantidade: 200.0/peça. Marca: própria - ao preço de 
r$ 324,17 Un. item 3 - Camisa operacional Combat shirt preta 
bopE. Quantidade: 200.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 
216,77 UN. Lote 2 - Calça e Camisa Operacional Camuflada Cinza 
(Livre concorrência) Item 4 - Calça Operacional Camuflado Urbano 
Cinza CHoQUE. Quantidade: 200.0/peça. Marca: própria - ao 
preço de R$ 273,36 UN. Item 5 - Camisa Operacional Camuflado 
Urbano Cinza CHoQUE. Quantidade: 200.0/peça. Marca: pró-
pria - ao preço de r$ 308,00 Un. item 6 - Camisa operacional 
Combat Shirt Camuflado Urbano Cinza CHOQUE. Quantidade: 
200.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 298,63 Un. lote 
3 - Calça e Camisa Operacional Camuflada Cáqui (Livre concor-
rência) Item 7 - Calça Operacional Camuflado Urbano Cáqui PPT. 
Quantidade: 900.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 294,73 
Un. item 8 - Camisa operacional Urbano Cáqui ppT. Quantidade: 
900.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 320,02 Un. item 
9 - Camisa Operacional Combat Shirt Camuflado Urbano Cáqui 
ppT. Quantidade: 900.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 
213,02 Un. lote 4 - Calça e Camisa operacional Canil/Cavalaria/
rocam (livre concorrência) item 10 - Calça operacional Cáqui 
Canil/Cavalaria/rocam. Quantidade: 900.0/peça. Marca: pró-
pria - ao preço de r$ 294,15 Un. item 11 - Camisa operacional 
Cáqui Canil/Cavalaria/rocam. Quantidade: 900.0/peça. Marca: 
própria - ao preço de r$ 326,19 Un. item 12 - Culote opera-
cional em tecido Cáqui Tamanhos diversos Cavalaria. Quantidade: 
300.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 245,61 Un. lote 
6 - Camiseta Manga Curta Cáqui (livre concorrência) item 14 - 
Camiseta Manga Curta Cáqui. Quantidade: 1800.0/peça. Marca: 
própria - ao preço de r$ 58,88 Un. WoolUÊ ConFECÇÕEs 
lTda, inscrita no CnpJ/MF sob o nº 80.498.546/0001-53. lote 
5 - Camiseta Manga Curta preta item 13 - Camiseta Manga Curta 
preta bopE/CHoQUE. Quantidade: 400.0/peça. Marca: MarCa 
própria - ao preço de r$ 59,00 Un. lote 9 - distintivo de boina 
preta item 17 - distintivo brevê em tecido de boina preta. Quan-
tidade: 400.0/peça. Marca: MarCa própria - ao preço de r$ 
11,99 Un. lote 10 - distintivo de boina Cáqui item 18 - distintivo 
brevê em tecido de boina Cáqui. Quantidade: 1000.0/peça. Marca: 
MarCa própria - ao preço de r$ 11,99 Un. lote 13 - insígnia 
Emborrachada - item 21 - insígnia emborrachada bucaneira armas 
Canil. Quantidade: 2000.0/peça. Marca: MarCa própria - ao 
preço de r$ 10,30 Un. item 22 - insígnia emborrachada soldado. 
Quantidade: 1000.0/peça. Marca: MarCa própria - ao preço de 
r$ 10,30 Un. item 23 - insígnia emborrachada Cabo. Quantidade: 
200.0/peça. Marca: MarCa própria - ao preço de r$ 10,30 
Un. item 24 - insígnia emborrachada 3º sargento. Quantidade: 
100.0/peça. Marca: MarCa própria - ao preço de r$ 10,30 Un. 
item 25 - insígnia emborrachada 2º sargento. Quantidade: 100.0/
peça. Marca: MarCa própria - ao preço de r$ 10,30 Un. item 
26 - insígnia emborrachada 1º sargento. Quantidade: 100.0/peça. 
Marca: MarCa própria - ao preço de r$ 10,30 Un. item 27 - 
insígnia emborrachada subtenente. Quantidade: 50.0/peça. Marca: 
MarCa própria - ao preço de r$ 10,30 Un. item 28 - insígnia 
emborrachada 2º Tenente. Quantidade: 25.0/peça. Marca: MarCa 
própria - ao preço de r$ 10,30 Un. item 29 - insígnia emborrachada 
1º Tenente. Quantidade: 25.0/peça. Marca: MarCa própria - ao 

preço de r$ 10,30 Un. item 30 - insígnia emborrachada Capitão. 
Quantidade: 20.0/peça. Marca: MarCa própria - ao preço de 
r$ 10,30 Un. item 31 - insígnia emborrachada Major. Quantidade: 
20.0/peça. Marca: MarCa própria - ao preço de r$ 10,30 Un. 
item 32 - insígnia emborrachada Ten. Coronel. Quantidade: 10.0/
peça. Marca: MarCa própria - ao preço de r$ 10,30 Un. item 
33 - insígnia emborrachada Coronel. Quantidade: 10.0/peça. Marca: 
MarCa própria - ao preço de r$ 10,30 Un. pela contratante: 
andré Cartaxo Esmeraldo - Coronel pM diretor de apoio logístico 
e Finanças/pMsC. SGPe: PMSC 6935/2022.

Cod. Mat.: 877097

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - PM/SC - 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ATUALIZAÇÃO 
DE VALORES 2º TRIMESTRE. Origem: Pregão Eletrônico nº 
363/2022. objeto: ConTraTaÇÃo dE EMprEsa prEsTadora 
dE sErViÇo E FornECiMEnTo dE CoFFEE brEaK para 
EVEnTos a sErEM rEalizados pElo CoMando GEral, 
dirETorias E dEMais opMs dE Florianópolis/sC. Vigência: 
08/setembro/2022 a 08/setembro/2023. Unidade Gerenciadora: 
polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC. 
CnpJ: 83.931.550/0001-51. Empresa: ilHa dos saborEs Gas-
TronoMia E EVEnTos EirEli Epp, inscrita no CnpJ/MF sob 
o nº 13.881.077/0001-60. Item 1 - Refeição Coffee Break - Tipo1 
(30 pessoas). Quantidade: 20.0/peça. Marca: própria - ao preço 
de R$ 1.449,00 UN. Item 2 - Refeição Coffee Break - Tipo 2 (60 
pessoas). Quantidade: 20.0/peça. Marca: própria - ao preço 
de R$ 2.898,00 UN. Item 3 - Refeição Coffee Break - Tipo 3 (90 
pessoas). Quantidade: 20.0/peça. Marca: própria - ao preço de 
r$ 4.347,00 Un. pela contratante: andré Cartaxo Esmeraldo - Co-
ronel pM diretor de apoio logístico e Finanças/pMsC. processo 
sGpe: pMsC 50883/2022.

Cod. Mat.: 877098

POLÍCIA MILITAR - EXTRATO DE ADITIVO (ConTraTo 231/
pMsC/2019 do prEGÃo ElETrÔniCo 168/pMsC/2019). 
CONTRATANTE: polícia Militar de santa Catarina. CONTRA-
TADA: rCl Comércio e serviços lTda. OBJETO: renovação/
prorrogação Contrato de prestação de serviços técnicos auxiliares 
de gestão documental para a pMsC. VALOR: r$ 770.767,68. 
SGPE: pMsC48270/2019. Florianópolis, 09 de dezembro de 
2022. ANDRÉ CARTAXO ESMERALDO Cel pM diretor de apoio 
logístico e Finanças da pMsC

Cod. Mat.: 877044

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTan-
TE: FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de 
preços - PE Nº 102/PMSC/2022 - objeto: MóVEis sob MEdida. 
2022AF00005 - Contratada: labor indÚsTria dE MóVEis 
para EsCriTório EirEli. CnpJ: 06.983.736/0001-03 - item 4 
- Quant. 2un, Valor Unitário: R$ 993,00; Item 5 - Quant. 2un, Valor 
Unitário: R$ 2005,98; – Valor Total da AF: R$ 5.997,96. Crédito 
orçamentário: 44.90.52.42; Fonte: 329.015 assinatura: 05/12/2022. 
pela contratada: Janice Comerlato possenti e pelo contratante: Cel. 
pM andré Cartaxo Esmeraldo – CiG 2022so015338.

Cod. Mat.: 876977

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 102/PMSC/2022 - objeto: MobiliÁrio. 2022AF00005 - 
Contratada: laYoUT MóVEis para EsCriTório lTda-Epp– 
CNPJ: 02.604.236/0001-62- Item 15 – Quant. 5und; Valor Unitário: 
R$ 1.100,00; Item 18 – Quant. 20und; Valor Unitário: R$ 1.800,00; 
Valor Total da AF: R$ 41.500,00 - Crédito orçamentário: 44.90.52.42; 
Fonte: 329.015. Assinatura: 05/12/2022; Pela contratado: Marcos 
ricardo Costi e pelo contratante: CEl pM andré Cartaxo Esme-
raldo – CiG 2022so010512.

Cod. Mat.: 876982

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços - 
PE Nº 094/PMSC/2022 - objeto: aQUisiÇÃo FardaMEnTo para 
pMsC. 2022AF0001 - Contratada: sUlValE EQUipaMEnTos 
EirEli - CnpJ: 35.830.997/0001-91 – item 20 - Quant. 105un. 
Preço unitário R$ 72,00; Valor Total da AF: R$ 7.560,00; Crédito 
orçamentário: 33.90.30.23; Fonte: 111.35. assinatura: 05/12/2022. 
pelo contratado: Jonathan César nazário e pelo contratante: Cel. 
pM andré Cartaxo Esmeraldo – CiG 2022so015334.

Cod. Mat.: 876991

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 108/PMSC/2022 - objeto: aQUisiÇÃo dE MEdalHas 
dE MÉriTo pMsC. 2022AF0006 - Contratada: noVa ForMalTa 
indÚsTria E CoMÉrCio dE MaTEriais MiliTarEs EirElE 
Epp - CnpJ: 14.550.838/0001-63 – item 10 - Quant. 37un. pre-
ço unitário R$ 177,99; Item 11 - Quant. 20un. Preço unitário R$ 

177,99; Item 12 - Quant. 10un. Preço unitário R$ 177,99; Item 14 
- Quant. 40un. Preço unitário R$ 177,99; Item 15 - Quant. 30un. 
Preço unitário R$ 177,99; Item 16 - Quant. 5un. Preço unitário R$ 
177,99; Valor Total da AF: R$ 25.274,58; Crédito orçamentário: 
33.90.31.05; Fonte: 111.35. assinatura: 05/12/2022. pelo contratado: 
silvia rachel barros e pelo contratante: Cel. pM andré Cartaxo 
Esmeraldo – CiG 2022so015339.

Cod. Mat.: 877014

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTra-
TanTE: FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro 
de preços - PE Nº 346/PMSC/2022- objeto: aQUisiÇÃo dE 
TaCHÕEs sEQUEnCiais a lEd, loMbadas porTÁTEis E 
ETilÔMETro passiVo para a pMsC..2022AF0003 - Contratada: 
CEnTral brasil insTrUMEnTos dE MEdiÇÃo lTda - CnpJ: 
21.137.143.0001-10–Item3- Quant. 3un. Preço unitário R$ 1.507,50; 
ValorTotal da AF:R$ 4.522,50;Crédito orçamentário: 33.90.30.44; 
Fonte: 11. assinatura:06/12/2022.pelo contratado: lucas Vinícius 
ribeiroe pelo contratante: Cel. pM andré Cartaxo Esmeraldo– CiG 
2022so015397.

Cod. Mat.: 876958

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 357/SEA/2021 - objeto: ÁGUa MinEral - boMbona 
dE 20 liTros. 2022AF0015 - Contratada: Js disTribUidora - 
CnpJ: 28.752.976/0001-30 – item 2 - Quant. 336un. preço unitário 
R$ 4,96; Valor Total da AF: R$ 1.666,56; Crédito orçamentário: 
33.90.30.07; Fonte: 111. assinatura: 23/11/2022. pelo contratado: 
João paulo de oliveira e pelo contratante: Cel. pM andré Cartaxo 
Esmeraldo – CiG 2022so014649.

Cod. Mat.: 876961

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTra-
TanTE: FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro 
de preços - PE Nº 270/PMSC/2021 - objeto: ETilÔMETro 
aTiVo-passiVo.2022AF00005-Contratada: ElEC indÚsTria 
E CoMÉrCio dE EQUipaMEnTos dE MEdiÇÃo lTda Epp 
- CNPJ: 07.791.107/0001-44; Item 01- Quant. 11und; Preço 
Unitário:r$11.500,00 Valor Total da AF:R$126.000,00. Crédito 
orçamentário: 44.90.52.04; Fonte: 111.assinatura: 06/12/2022.pelo 
contratado: Elias de Freitas lobo Júnior e pelo contratante:Cel. 
pMandré Cartaxo Esmeraldo - CiG 2022so015480.

Cod. Mat.: 876970

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTra-
TanTE: FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro 
de preços - PE Nº 364/PMSC/2022- objeto: FardaMEnTo. 
2022AF00006- Contratada: UniForMEs GErais lTda- CnpJ: 
02.777.319/0001-53– Item1- Quant. 50und., Valor peça: R$48,00; 
Item 7- Quant. 84und., Valor peça: R$434,00; Item 13- Quant.7un. 
Valor Total AF: R$ 34.486,00; Crédito orçamentário: 33.90.30.23; 
Fonte:111. Assinatura: 06/12/2022;Pelo contratado: Mauricio Kuh-
nen e pelo contratante: Cel. pM andrÉ CarTaXo EsMEraldo 
– CiG2022so015500.

Cod. Mat.: 876973

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTan-
TE: FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de 
preços - pE nº 050/ssp/2021 - objeto: rEGisTro dE prEÇos 
para FUTUra E EVEnTUal aQUisiÇÃo dE CÂMEras dE 
VidEoMoniToraMEnTo CoM CapaCidadE EMbarCada 
dE lEiTUra dE plaCas (alpr), para sErEM UTilizadas 
pEla sECrETaria dE EsTado da sEGUranÇa pÚbliCa 
no proGraMa bEM-TE-Vi dE MoniToraMEnTo Urbano.
2022AF00001 - Contratada: ConnECTlinE   aUToMaÇÃo   lT-
da-Epp - CnpJ: 19.946.345/0001-60 - item 02: qtd: 98 und, valor: 
r$ 245.000,00. Valor total da aF: r$ 245.000,00. - Crédito orça-
mentário: 4.90.52.24; Fonte: 0.3.11.000035. Assinatura: 31/10/2022. 
Pela contratado: Marcelo Teófilo Spinello - Pelo contratante: Cel 
pM andré Cartaxo Esmeraldo- GGG-2022so013252.

Cod. Mat.: 876861

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 321/PMSC/2021- objeto: aQUisiÇÃo dE TÚniCas E aCEs-
sórios.2022AF000076 - Contratada:asapbrasil CoMErCio 
dE EQUipaMEnTos EirEli- CnpJ:22.259.901/0001-35–item 7- 
Quant. 25un. Preço Unitário: R$189,40; Item 8- Quant. 4un. Preço 
Unitário: R$203,33; Item10- Quant. 25un. Preço unitário R$ 310,00;  
Item 11– Quant. 30un. Preço Unitário R$ 290,00; Item 12- Quant. 
10un. Preço Unitário: R$310,00; Item13– Quant. 20un. Preço Unitário 
R$ 290,00; Item 14- Quant 10un. Preço Unitário: R$310,00; Item 
15- Quant. 5un. Preço Unitário: R$290,00; Item 16- Quant. 5un. 
preço Unitário: r$310,00 ValorTotal da AF:R$36.998,32;Crédito 
orçamentário: 33.90.30.23; Fonte: 111.36. assinatura:06/12/2022.
pelo contratado: Frederico Thadeu Emerim e pelo contratante: Cel. 
pM andré Cartaxo Esmeraldo– CiG 2022so015430.

Cod. Mat.: 876903
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polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTan-
TE: FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de 
preços - PE Nº 321/PMSC/2021- objeto: TÚniCas E aCEssó-
rios.2022AF00007 - Contratada:UniForMEs GErais lTda- 
CnpJ:02.777.319/0001-53–item 35- Quant. 8un. preço unitário r$ 
71,65;Item36- Quant. 22un. Preço unitário R$ 71,65-Valor Total da 
AF:R$ 3.582,50; Crédito orçamentário: 33.90.30.23; Fonte: 111. 
assinatura: 06/12/2022.pelo contratado: Mauricio Kuhnen e pelo 
contratante: Cel. pM andré Cartaxo Esmeraldo– CiG 2022so015393.

Cod. Mat.: 876907

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTan-
TE: FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de 
preços - pE nº 063/ssp/2021 - objeto: rEGisTro dE prEÇos 
para FUTUra E EVEnTUal aQUisiÇÃo dE CaiXa HErMÉTiCa 
dE TransMissÃo/aliMEnTaÇÃo/ConTrolE para VÍdEo 
MoniToraMEnTo, para sErEM UTilizadas pEla sECrE-
Taria dE EsTado da sEGUranÇa pÚbliCa no proGraMa 
bEM-TE-Vi dE MoniToraMEnTo Urbano.
2022AF00001 - Contratada: XpTi TECnoloGias EM sEGUranÇa 
lTda - CnpJ: 18.190.216/0001-22 - item 01: qtd: 22 und, valor: r$ 
54.362,00. Valor total da aF: r$ 54.362,00. - Crédito orçamentário: 
44.90.52.24; Fonte: 0.3.11.000035. Assinatura: 18/11/2022. Pela 
contratado: Marcelo Veber - pelo contratante: Cel pM andré Cartaxo 
Esmeraldo- GGG-2022so14282.

Cod. Mat.: 876864

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 364/PMSC/2022- objeto: FardaMEnTo. 2022AF00002- 
Contratada: UniForMEs GErais lTda- CnpJ: 02.777.319/0001-
53– Item2- Quant. 260und., Valor peça: R$226,00; Item 5- Quant. 
260und., Valor peça: R$336,00; Item 11- Quant.34un. Valor Total 
AF: R$ 149.078,00; Crédito orçamentário: 33.90.30.23; Fonte:111. 
Assinatura: 06/12/2022;Pelo contratado: Mauricio Kuhnen e Pelo 
contratante: Cel. pM andrÉ CarTaXo EsMEraldo – CiG-
2022so015424.

Cod. Mat.: 876868

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 102/PMSC/2022- objeto: MOBILIÁRIO. 2022AF00007- 
Contratada:bElniaKi & Cia lTda– CnpJ:38.438.034/0001-35- 
Item 6- Quant. 69un., Valor Unitário: R$545,00; Item 7 -2und; Valor 
Unitário:r$887,10–Valor Total da AF:R$39.379,20 - Crédito orça-
mentário: 44.90.52.42; Fonte:234.119 - Assinatura: 06/12/2022;Pelo 
contratado: domingos Gabriel belniaki Filho e pelo contratante: CEl 
pM andré Cartaxo Esmeraldo – CiG 2022so015440.

Cod. Mat.: 876846

polÍCia MiliTar –EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- pE nº 392/pMsC/2022- objeto: FardaMEnTo.2022AF00001 
-Contratada:WoolUÊ ConFECÇÕEs lTda. CnpJ:80.498.546/
0001-53-Item 4- Quant. 37un, Valor: R$ 170,00;Item 5- Quant. 
10un, Valor: R$ 170,00; – Valor Total da AF: R$ 7.990,00. Crédito 
orçamentário: 33.90.30.23; Fonte: 111...36.assinatura:06/12/2022.
pela contratada: Márcia beatriz boing Kuhnen e pelo contratan-
te:Cel. pM andré Cartaxo Esmeraldo–CiGpMsC 2022so015445.

Cod. Mat.: 876844

polÍCia MiliTar –EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 348/PMSC/2022- objeto:aQUisiÇÃo dE EQUipaMEn-
Tos dE apH TÁTiCo para pMsC.2022AF00003-Contratada:-
CirÚrGiCas MUllET iMporTadora E EXporTadora dE 
EQUipaMEnTos HospiTalarEs E odonTolóGiCos EirEli. 
CnpJ:34.055.837/0001-50-item 9- Quant. 25un, ValorUnitário: 
R$ 32,50;– Valor Total da AF: R$ 812,50. Crédito orçamentário: 
33.90.30.36; Fonte: 111assinatura:05/12/2022.pela contratada: 
Heloísa Helena Garciae pelo contratante:Cel. pM andré Cartaxo 
Esmeraldo–CiG 2022so015344.

Cod. Mat.: 876827

POLÍCIA MILITAR - EXTRATO DE ADITIVO (ConTraTo 16/
pMsC/2022 do prEGÃo ElETrÔniCo 304/pMsC/2021). 
CONTRATANTE: polícia Militar de santa Catarina. CONTRA-
TADA: optimus Multi service EirEli. OBJETO: renovação/
prorrogação Contrato de prestação de serviço de cavalariço para 
o plantel de equinos da unidade da cavalaria de Joinville. VALOR: 
r$ 254.400,00. SGPE: pMsC 60751/2021. Florianópolis, 09 de 
dezembro de 2022. ANDRÉ CARTAXO ESMERALDO Cel pM 
diretor de apoio logístico e Finanças da pMsC

Cod. Mat.: 876807

POLÍCIA MILITAR - EXTRATO DE ADITIVO (ConTraTo 1005/
pMsC/2018 do prEGÃo prEsEnCial 94/pMsC/2018). CON-
TRATANTE: polícia Militar de santa Catarina. CONTRATADA: 
Marocidental processamento de dados lTda ME. OBJETO: 
renovação/prorrogação Contrato de prestação de serviços men-
sais para o desenvolvimento e suporte de software para a pMsC. 
VALOR: r$ 134.323,20. SGPE: pMsC 1980/2018. Florianópolis, 
09 de dezembro de 2022. ANDRÉ CARTAXO ESMERALDO Cel 
pM diretor de apoio logístico e Finanças da pMsC

Cod. Mat.: 876812

POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE CONTRATO
Autorização de Fornecimento nº 388/2022/PCI. Origem: pregão 
Eletrônico 062/2022. Objeto: aquisição de 1.000 (mil) unidades de 
Swab estéril de hastes flexíveis em algodão, para a Diretoria de 
Medicina Legal da Polícia Científica. Valor: r$ 680,00  (seiscentos 
e oitenta reais). Contratada: onlY-sHop CoMErCio dE Ma-
TEriais EirEli. Signatário: luiz roberto Manacero. Prazo de 
Vigência: 31/12/2022. Data de Assinatura: 30/11/2022. Contra-
tante: Fundo para Melhoria da Perícia Oficial. Signatário: Jefferson 
Jose de sousa. Dotação Orçamentária: item: 33.90.30.36, Fonte: 
0.1.11.000098, Unidade: 16099, subação: 15019. Fica designado 
para exercer as funções de fiscal da contratação acima o Perito 
Medico-legista Fernando oliva da Fonseca. SGP-e PCI 12282/2022. 
Aprovação 2022AS020901.

Cod. Mat.: 876801

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – EXTRATO DE 
CONTRATO
Contrato nº 84/2022/DETRAN. Origem: pregão Eletrônico sEa 
nº 0157/2022. objeto: Contratação de empresa para fornecimen-
to, montagem e instalação de 3 (três) portões para o posto de 
atendimento do CirETran (norte da ilha). Valor: r$ 19.909,00 
(dezenove mil, novecentos e nove reais). Unidade: 16020; 
Subação: 015284; Natureza da despesa: 44.90.30.24; Fonte: 
0.2.35.000251. Contratante: departamento Estadual de Trânsito/
sC. Contratada: idEia brasil CoMÉrCio E sErViÇos lTda. 
SGP-e PCSC 00054420/2022. Aprovação GGG 2022AS013660

Cod. Mat.: 876787

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – EXTRATO DE 
CONTRATO
Contrato nº 83/2022/DETRAN. Origem: pregão Eletrônico sEa 
nº 0162/2022. objeto: Fornecimento e instalação (incluindo parte 
elétrica) de placa de sinalização Visual e placas de porta para o 
posto de atendimento do dETran/sC (norte da ilha). Valor: r$ 
4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais). Unidade: 16020; 
Subação: 015284; Natureza da despesa: 33.90.39.24; Fonte: 
0.2.35.000251. Contratante: departamento Estadual de Trânsito/
sC. Contratada: idEia brasil CoMÉrCio E sErViÇos lTda. 
SGP-e DETRAN 00038236/2022. Aprovação GGG 2022AS013100

Cod. Mat.: 876788

insTiTUTo do MEio aMbiEnTE – iMa. EXTraTo dE aUTo-
rizaÇÃo dE FornECiMEnTo.ConTraTanTE: instituto do 
Meio ambiente-iMa. ConTraTada: aQUaViTa laboraTo-
rio dE analisEs QUiMiCas E MiCrobioloGiCas EirEli. 
(CnpJ 20656089000156) oriGEM: ata de registro de preço pE 
121/2022. aF: 01/2022. obJETo: análises ambientais de água 
bruta e residual nos lotes: 1, 6, 7, 8, 9, 11 e 16. Valor Contratado: 
r$ 1.978,48. CrÉdiTo orÇaMEnTÁrio: subação: 7277, Ele-
mento: 33.90.39.51, Fonte:269. assinaTUra: pelo iMa: andré 
luiz d. de Mello. pela Contratada: ana paula Gonçalves böhm. 
aproVaÇÃo GGG: 2022as17874 Florianópolis, 07 de dezembro 
de 2022. daniEl VinÍCiUs nETTo/prEsidEnTE

Cod. Mat.: 876749

IPREV – TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA N° 047/2019.  3° TERMO 
ADITIVO N° 033/2022 (Processo IPREV 5006/2022) - Contratante: 
instituto de previdência do Estado de santa Catarina – iprEV. 
Contratada: aCTUarial assessoria e Consultoria atuarial lTda 
- CnpJ 00.767.919/0001-05. Objeto: prorrogação da vigência do 
contrato de prestação de serviços de natureza contínua n° 047/2019, 
a partir de 01/01/2023 até o dia 31/12/2023.  Valor: o valor mensal 
do contrato passa a ser de r$ 7.000,00 (sete mil reais), perfazendo 
um valor anual de r$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Da 
Fiscalização: Fica designado para atuar como gestor do contrato 
o servidor Jean Jacques dressel braun - matrícula: 379159019 - e 
na ausência ou impedimento do gestor ou fiscal do contrato, suas 
funções serão exercidas pela assessoria do gabinete da presidência 

do instituto. as demais cláusulas condições do Contrato permane-
cem íntegras e inalteradas. assinado em 08/12/2022, por Marcelo 
panosso Mendonça, presidente do iprEV, e, em 06/12/2022, por 
luiz Claudio Kogut, Contratada, Aprovação GGG: 2022AS021501.

Cod. Mat.: 877003

FUndaÇÃo UniVErsidadE do EsTado dE sanTa CaTari-
na - UdEsC
EXTRATO DE TERMO    DE    PARALISAÇÃO    DO    CON-
TRATO Nº 01963/2022. Referência: CC nº 0983/2021. Objeto: 
ConTraTaÇÃo    dE EMprEsa   para   adEQUaÇÕEs   do   
sisTEMa   dE prEVEnÇÃo E  CoMbaTE a  inCÊndio  do  
CaMpUs CCT/UdEsC  –  JoinVillE/sC. Contratada: preven-
ti    Engenharia Contra incêndio ltda. CLÁUSULA ÚNICA – Da 
Paralização: Fica  paralisada  em  caráter  temporário  pela  ad-
ministração  da  Fundação  Universidade  do Estado  de  santa  
Catarina  –  UdEsC  a  execução  do  contrato  nº  01963/2021,  a  
partir  desta data, por até 120 dias, tendo em vista a necessidade 
de ajustes no projeto. Florianópolis, 03 de novembro de 2022. 
dilmar baretta – reitor da UdEsC.

Cod. Mat.: 876882

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.
Extrato do 7º Termo Aditivo ao Contrato n° 0109/2017 de 
07/12/2017. Contratante: SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO 
DO SUL S.A. Contratada: SINÁUTICA PROJETOS E SERVIÇOS 
DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA LTDA. Objeto: serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva da sinalização náutica do canal de 
acesso e bacia de evolução do porto de são Francisco do sul 
– sC. Vigência: fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) 
dias, iniciando em 08 de dezembro de 2022. Fundamento Legal: 
pregão presencial 0034/2017, Assinado em: 07/12/2022, por 
seus diretores: Vladimir Arthur Fey e Reinaldo Antonio Ferreira 
de Lima p/ Contratante, e Paulo Roberto da Silveira Carvalho 
p/ Contratada. CPL/SCPAR PSFS SGPe: PSFS Nº 3325/2020.

Cod. Mat.: 876797

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO CONTRATO STE Nº 42/2022. CASAN X AMBONI 
CONECTIVIDADE LTDA ENGENET SOLUCOES EM REDE. 
obJETo: prestação de serviços Técnicos Especializados de ins-
talação de rede lógica, elétrica trifásica, iluminação e iluminação 
de emergência, com fornecimento de materiais e mão de obra, 
para adequação da nova sala da agência de içara/sC. oriGEM: 
Cd nº 160/2022/sGpe118502/2022/srs. Valor: r$ 78.096,50. 
prazo: 90 dias. daTa dE inÍCio: 30.11.2022.

Cod. Mat.: 876957

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2022 AO CONTRATO EOC Nº 
1293/2022. CASAN X ADIÇÃO ADMINISTRAÇÃO, INCORPORA-
ÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA obJETo: prorrogação do prazo de 
vigência e execução do contrato, sem impacto financeiro. ORIGEM: 
procedimento licitatório nº 166/2021 Valor: inalterado prazo: 
90 dias daTa dE inÍCio 21/12/2022 daTa dE assinaTUra: 
02/12/2022
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2022 AO CONTRATO EOC Nº 
1296/2022. CASAN X LEVEN ENGENHARIA LTDA obJETo: 
prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, sem 
impacto financeiro. ORIGEM: PL nº 265/2021 VALOR: inalterado 
prazo: 120 dias daTa dE inÍCio 13/11/2022 daTa dE assi-
naTUra: 10/11/2022
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 2/2022 AO CONTRATO EOC 
Nº 1297/2022. CASAN X INCOSAN ENGENHARIA LTDA EPP 
obJETo: prorrogação do prazo de vigência e execução do con-
trato, sem impacto financeiro. ORIGEM: Procedimento Licitatório 
nº 189/2021 Valor: inalterado prazo: 90 dias daTa dE inÍCio 
16/03/2023 daTa dE assinaTUra: 05/12/2022
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2022 AO CONTRATO FM Nº 
7385/2021. CASAN X DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
HIDRÓXIDOS LTDA OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro 
no percentual de 5,38%, em face ao evento imprevisível ou, no 
mínimo, previsível de consequências incalculáveis, anormal e ex-
traordinária, que impactou  diretamente na proposta da requerente, 
conforme análise do banco de preços, da área técnica da Casan 
e documentos constantes no processo que originou o presente ter-
mo; bem como reajuste contratual na ordem de 6,4602% conforme 
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disposto no item 3.6 da Cláusula Terceirado contrato. oriGEM: 
pl nº 191/2021 Valor: r$ 877.547,95 prazo: inalterado daTa 
dE inÍCio 01/12/2022.
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2022 AO CONTRATO FM Nº 
7848/2022. CASAN X RENTEQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA obJETo: acréscimo quan-
titativo de 22,80% ao valor atualizado do contrato. oriGEM: pl nº 
98/2022 Valor aCrÉsCiMo: r$ 31.620,00 prazo: inalterado 
daTa dE inÍCio 07/12/2022.
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2022 AO CONTRATO FM Nº 
7849/2022. CASAN X MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI 
obJETo: acréscimo quantitativo de 21,85% ao valor atualizado 
do contrato. oriGEM: pl nº 98/2022 Valor aCrÉsCiMo: r$ 
29.736,24 prazo: inalterado daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2022 AO CONTRATO FM Nº 
7850/2022. CASAN X MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI 
obJETo: acréscimo quantitativo de 24,57% ao valor atualizado 
do contrato. oriGEM: pl nº 98/2022 Valor aCrÉsCiMo: r$ 
31.285,12 prazo: inalterado daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 12/2022 AO CONTRATO PS Nº 
893/2019. CASAN X ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA obJETo: alteração de endereço do posto de trabalho 25 (b), 
conforme justificativa da área técnica e anuência da CONTRATADA, 
sem impacto financeiro. ORIGEM: PL nº 60/2019 VALOR: inalterado 
prazo: inalterado daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 11/2022 AO CONTRATO PS Nº 
894/2019. CASAN X ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA obJETo: alteração de endereço do posto de trabalho 19, 
conforme justificativa da área técnica e anuência da CONTRA-
TADA, sem impacto financeiro. ORIGEM: PL nº 60/2019 VALOR 
aCrÉsCiMo: inalterado Valor sUprEssÃo: inalterado prazo: 
inalterado daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2022 AO CONTRATO STE Nº 
2443/2022. CASAN X L G POÇOS TUBULARES LTDA obJETo: 
Prorrogação do prazo de vigência do contrato, sem impacto finan-
ceiro. oriGEM: pl nº 19/2022 Valor: inalterado prazo: 90 dias 
daTa dE inÍCio 05/12/2022 daTa dE assinaTUra: 30/11/2022

Cod. Mat.: 876962

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1892/2022. CASAN 
X EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS. 
obJETo: Fornecimento eventual de conjuntos motobombas tipo 
submersas para instalação em poços tubulares profundos, lote 1. 
oriGEM: pl nº 192/2022
item descrição do produto Valor Unitário r$
1 CJ Mb sUbMErsa TriF 18M3/H 50MCa  11.800,00
2 CJ Mb sUbMErsa 20M3/H 45MCa       11.400,00
3 CJ Mb sUbMErsa 3,6M3/H H=250MCa   10.000,00
4 CJ Mb sUbMErsa 10M3/H 91MCa       11.800,00
5 CJ Mb sUbMErsa 6M3/H 180MCa        9.000,00
6 CJ Mb sUbMErsa 6M3/H 190MCa       12.000,00
7 CJ Mb sUbMErsa 10M3/H 115MCa       13.000,00
prazo: 365 dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1893/2022. CASAN 
X FRANKLIN ELECTRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. 
obJETo: Fornecimento eventual de conjuntos motobombas tipo 
submersas para instalação em poços tubulares profundos, lote 2. 
oriGEM: pl nº 192/2022 item descrição do produto 
Valor Unitário r$
1 CJ Mb sUbMErsa TriF 18M3/H 50MCa    6.620,29
2 CJ Mb sUbMErsa 20M3/H 45MCa        6.620,30
3 CJ Mb sUbMErsa 3,6M3/H H=250MCa    5.821,34
4 CJ Mb sUbMErsa 10M3/H 91MCa        4.614,57
5 CJ Mb sUbMErsa 7M3/H 130MCa        5.307,81
6 CJ Mb sUbMErsa 6M3/H 180MCa        5.485,85
7 CJ Mb sUbMErsa 6M3/H 190MCa        8.484,70
8 CJ Mb sUbMErsa 10M3/H 115MCa        5.056,33
9 CJ Mb sUbMErsa 8M3/H 160MCa        7.847,66 
prazo: 365 dias.daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1894/2022. CASAN 
X FRANKLIN ELECTRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. 
obJETo: Fornecimento eventual de conjuntos motobombas tipo 
submersas para instalação em poços tubulares profundos, lote 3. 
oriGEM: pl nº 192/2022
item descrição do produto Valor Unitário r$
1 CJ Mb sUbMErsa 30M3/H 30MCa        6.124,68
2 CJ Mb sUbMErsa 50M3/H H=30MCa        7.148,72
3 CJ Mb sUbMErsa 12M3/H 145MCa        7.147,81
4 CJ Mb sUbMErsa 18M3/H 97MCa        6.303,60
5 CJ Mb sUbMErsa 30M3/H 45MCa        5.902,77
6 CJ Mb sUbMErsa TriF 40M3/H 40MCa    7.381,64
7 CJ Mb sUbMErsa 50M3/H H=30MCa        7.148,71
8 CJ Mb sUbMErsa 60M3/H 30MCa        7.499,33
9 CJ Mb sUbMErsa TriF 6M3/H 260MCa    8.327,58
prazo: 365 dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1895/2022. CASAN 
X FRANKLIN ELECTRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. 
obJETo: Fornecimento eventual de conjuntos motobombas tipo 

submersas para instalação em poços tubulares profundos, lote 4. 
oriGEM: pl nº 192/2022
item descrição do produto Valor Unitário r$
1 CJ Mb sUbMErsa 10M3/H 150MCa        6.986,26
2 CJ Mb sUbMErsa 11M3/H 130MCa        6.525,57
3 CJ Mb sUbMErsa 8M3/H 175MCa        6.986,26
prazo: 365 dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1896/2022. CASAN 
X FRANKLIN ELECTRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. 
obJETo: Fornecimento eventual de conjuntos motobombas tipo 
submersas para instalação em poços tubulares profundos, lote 5. 
oriGEM: pl nº 192/2022
item descrição do produto Valor Unitário r$
1 CJ Mb sUbMErsa 36M3/H 150MCa       13.750,00
prazo: 365 dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1897/2022. CASAN 
X FRANKLIN ELECTRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. 
obJETo: Fornecimento eventual de conjuntos motobombas tipo 
submersas para instalação em poços tubulares profundos, lote 6. 
oriGEM: pl nº 192/2022
item descrição do produto Valor Unitário r$
1 CJ Mb sUbMErsa 6,5M3/H 160MCa        8.045,66
2 CJ Mb sUbMErsa 5,5M3/H 300MCa       15.622,10
3 CJ Mb sUbMErsa 4M3/H 180MCa        7.550,34
4 CJ Mb sUbMErsa 4M3/H 220MCa        8.355,72
5 CJ Mb sUbMErsa 8M3/H 200MCa       12.176,18
prazo: 365 dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO CONTRATO EOC Nº 1306/2022. CASAN X IGOR 
FILOMENO D IVANENKO ME. obJETo Execução de obras civis 
parE e pMorE, referente às agências atendidas pela srM, lote 
1 - Florianópolis com fornecimento de materiais e equipamentos. 
oriGEM: pl nº 42/2022 Valor: r$ 950.000,00. prazo: 1170 
dias. daTa dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO CONTRATO FM Nº 7871/2022. CASAN X COSTANOX 
AÇOS INOXIDÁVEIS EIRELI. obJETo Fornecimento de chapas 
perfuradas em inox 304. oriGEM: pl nº 189/2022 Valor: r$ 
49.999,00. prazo: 120 dias. daTa dE inÍCio 01/12/2022.
EXTRATO CONTRATO FM Nº 7876/2022. CASAN X SINOX 
COM. DE VÁLVULAS LTDA. obJETo Fornecimento de válvulas 
e torneiras de boia para os reservatórios da sro, lote 1 - Geral. 
oriGEM: pl nº 271/2022 Valor: r$ 695.000,00. prazo: 330 
dias. daTa dE inÍCio 25/11/2022.
EXTRATO CONTRATO FM Nº 7877/2022. CASAN X VARB AU-
TOMAÇÃO LTDA. obJETo Fornecimento de válvulas e torneiras 
de boia para os reservatórios da sro, lote 2 - Cota ME/Epp. 
oriGEM: pl nº 271/2022 Valor: r$ 30.000,00. prazo: 330 
dias. daTa dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO CONTRATO FM Nº 7878/2022. CASAN X SINOX 
COM. DE VÁLVULAS LTDA. obJETo Fornecimento de válvulas e 
torneiras de boia para os reservatórios da sro, lote 3 - Exclusivo 
ME/Epp. oriGEM: pl nº 271/2022 Valor: r$ 22.000,00. prazo: 
330 dias. daTa dE inÍCio 25/11/2022.
EXTRATO CONTRATO FM Nº 7889/2022. CASAN X CONTROLAR 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS 
LTDA. obJETo Fornecimento de cabines de segurança biológica 
para os laboratórios da srn. oriGEM: pl nº 181/2022 Valor: 
r$ 102.647,00. prazo: 180 dias. daTa dE inÍCio 07/12/2022.
EXTRATO CONTRATO FM Nº 7891/2022. CASAN X LCJ MINERA-
ÇÃO LTDA. obJETo Fornecimento de macadame para utilização 
nos serviços de manutenção e melhorias operacionais de rede de 
distribuição de água para a agência de indaial/sC. oriGEM: pl 
nº 234/2022 Valor: r$ 80.000,00. prazo: 455 dias. daTa dE 
inÍCio 04/12/2022.
EXTRATO CONTRATO FM Nº 7892/2022. CASAN X LUPY BRA-
SIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP. obJETo 
Fornecimento de ventosas de nylon, lote 1 - Concórdia. oriGEM: 
pl nº 243/2022 Valor: r$ 42.927,30. prazo: 135 dias. daTa 
dE inÍCio 05/12/2022.
EXTRATO CONTRATO FM Nº 7893/2022. CASAN X LUPY BRA-
SIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP. obJETo 
Fornecimento de ventosas de nylon, lote 2 - Chapecó oriGEM: 
pl nº 243/2022 Valor: r$ 52.854,60. prazo: 135 dias. daTa 
dE inÍCio 05/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1700/2022 CON-
TRATO FM Nº 7899/2022. CASAN X TAG ENGENHARIA LTDA. 
obJETo Fornecimento de estações compactas de pressurização 
(boosters automáticos) para os sistemas da Casan, lote 2. ori-
GEM: procedimento licitatório nº 292/2021 Valor: r$ 130.127,50. 
prazo: 180 dias. daTa dE inÍCio 05/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1700/2022 CON-
TRATO FM Nº 7900/2022. CASAN X TAG ENGENHARIA LTDA. 
obJETo Fornecimento de estações compactas de pressurização 
(boosters automáticos) para os sistemas da Casan, lote 2. ori-
GEM: pl nº 292/2022 Valor: r$ 61.619,11. prazo: 180 dias. 
daTa dE inÍCio 05/12/2022.
EXTRATO CONTRATO FM Nº 7910/2022. CASAN X AGF - AD-
MINISTRADORA DE BENS LTDA. obJETo Fornecimento de  
tubos  edutores  para  instalação  de motobomba  submersa,  para  
uso  no  poço  profundo  do  aquífero  Guarani. oriGEM: pl nº 
208/2022 Valor: r$ 490.050,00. prazo: 150 dias. daTa dE 

inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO CONTRATO PS Nº 1114/2022. CASAN X TELEFÔNICA 
BRASIL S.A. obJETo prestação de serviços de conectividade 
móvel 4G, com fornecimento de modem/roteador (chip) em comodato 
oriGEM: Cd nº 131/2021/MaTriz Valor: r$ 5.399,40. prazo: 
450 dias. daTa dE inÍCio 03/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1973/2022 CON-
TRATO PS Nº 1129/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA 
ME. obJETo prestação de serviços de caçamba e escavadeira 
hidráulica para utilização nas agências da sro, sendo lote 1 
oriGEM: pl nº 180/2022 Valor: r$ 27.421,50. prazo: 150 
dias. daTa dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1874/2022 CON-
TRATO PS Nº 1130/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA 
ME. obJETo prestação de serviços de caçamba e escavadeira 
hidráulica para utilização nas agências da sro, lote 2. oriGEM: 
pl nº 180/2022 Valor: r$ 41.640,00. prazo: 150 dias. daTa 
dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1841/2022 CON-
TRATO PS Nº 1133/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA ME. 
obJETo prestação de serviços de escavadeira hidráulica, com 
operador, combustível e manutenção, para diversas agências da 
sro, lote 05. oriGEM: pl nº 174/2022 Valor: r$ 17.700,00. 
prazo: 150 dias. daTa dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1846/2022 CON-
TRATO PS Nº 1134/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA 
ME. obJETo prestação de serviços de caminhão caçamba, com 
operador, combustível e manutenção, para diversas agências da 
sro, lote 05. oriGEM: pl nº 171/2022 Valor: r$ 98.561,45. 
prazo: 150 dias. daTa dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1765/2022 CON-
TRATO PS Nº 1135/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA 
ME. obJETo prestação de serviços de mini escavadeira, com 
operador, combustível e manutenção para a sro, lote 5. oriGEM: 
pl nº 76/2022 Valor: r$ 13.285,00. prazo: 150 dias. daTa dE 
inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1856/2022 CON-
TRATO PS Nº 1136/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA 
ME. obJETo prestação de serviços de rompedor hidráulico, com 
operador, combustível e manutenção, para diversas agências da 
sro, lote 06. oriGEM: pl nº 172/2022 Valor: r$ 33.375,00. 
prazo: 150 dias. daTa dE inÍCio 30/11/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PRÇEOS Nº 1852/2022 CON-
TRATO PS Nº 1137/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA 
ME. obJETo prestação de serviços de rompedor hidráulico, com 
operador, combustível e manutenção, para diversas agências da 
sro, lote 02. oriGEM: pl nº 172/2022 Valor: r$ 27.814,80. 
prazo: 150 dias. daTa dE inÍCio 30/11/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1761/2022 CON-
TRATO PS Nº 1141/2022. CASAN X TOCHA TRANSPORTE E 
TERRAPLENAGEM LTDA. obJETo prestação de serviços de 
mini escavadeira, com operador, combustível e manutenção para 
a sro, lote 1. oriGEM: pl nº 76/2022 Valor: r$ 17.233,60. 
prazo: 150 dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1837/2022 CON-
TRATO PS Nº 1142/2022. CASAN X TOCHA TRANSPORTE E 
TERRAPLENAGEM LTDA. obJETo prestação de serviços de 
escavadeira hidráulica, com operador, combustível e manutenção, 
para diversas agências da sro, lote 01 oriGEM: pl nº 76/2022 
Valor: r$ 8.750,10. prazo: 150 dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1873/2022 CON-
TRATO PS Nº 1144/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA 
ME. obJETo prestação de serviços de caçamba e escavadeira 
hidráulica para utilização nas agências da sro, lote 1 oriGEM: 
pl nº 180/2022 Valor: r$ 4.519,76. prazo: 150 dias. daTa dE 
inÍCio 29/11/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1850/2022 
CONTRATO PS Nº 1147/2022. CASAN X LEONARDO SILVA 
BORGES ME. obJETo Transporte de água potável, por meio de 
caminhão pipa, com operador, combustível, manutenção do veículo 
e demais custos inerentes a contratação em cidades ou lugares 
com problemas de abastecimento no oeste de sC atendidos pela 
Casan, lote 4. oriGEM: pl nº 52/2022 Valor: r$ 91.588,75. 
prazo: 120 dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1838/2022 CON-
TRATO PS Nº 1148/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA ME. 
obJETo prestação de serviços de escavadeira hidráulica, com 
operador, combustível e manutenção, para diversas agências da 
sro, lote 02. oriGEM: pl nº 174/2022 Valor: r$ 28.843,80. 
prazo: 150 dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1846/2022 CON-
TRATO PS Nº 1149/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA 
ME. obJETo prestação de serviços de caminhão caçamba, com 
operador, combustível e manutenção, para diversas agências da 
sro, lote 05. oriGEM: pl nº 171/2022 Valor: r$ 6.313,31. 
prazo: 150 dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1843/2022 
CONTRATO PS Nº 1150/2022. CASAN X DLP Escavações Ltda. 
obJETo prestação de serviços de retroescavadeira, com operador, 
combustível e manutenção, para diversas agências da sro, lote 
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02. oriGEM: pl nº 173/2022 Valor: r$ 15.884,60. prazo: 150 
dias. daTa dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1841/202 CON-
TRATO PS Nº 1151/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA ME. 
obJETo prestação de serviços de escavadeira hidráulica, com 
operador, combustível e manutenção, para diversas agências da 
sro, lote 05. oriGEM: pl nº 174/2022 Valor: r$ 8.650,44. 
prazo: 150 dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1874/2022 CON-
TRATO PS Nº 1152/2022. CASAN X TRANS MAESTRI LTDA 
ME. obJETo prestação de serviços de caçamba e escavadeira 
hidráulica para utilização nas agências da sro, lote 2. oriGEM: 
pl nº 180/2022 Valor: r$ 3.018,20. prazo: 150 dias. daTa dE 
inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO CONTRATO PS Nº 1153/2022. CASAN X GMIX LOCA-
DORA LTDA. obJETo prestação de serviços de transporte de água 
por meio de caminhão pipa, para abastecimento de água tratada nas 
regiões da Grande Florianópolis e litoral norte, para a temporada 
de verão 2022/2023, lote 1. oriGEM: pl nº 270/2022 Valor: 
r$ 272.987,00. prazo: 150 dias. daTa dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO CONTRATO PS Nº 1154/2022. CASAN X KANDIR 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. obJETo prestação de 
serviços de transporte de água por meio de caminhão pipa, para 
abastecimento de água tratada nas regiões da Grande Florianó-
polis e litoral norte, para a temporada de verão 2022/2023, lote 2. 
oriGEM: pl nº 270/2022 Valor: r$ 149.980,00. prazo: 150 
dias. daTa dE inÍCio 01/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº1849/2022 Con-
TraTo PS Nº 1155/2022. CASAN X KANDIR TRANSPORTES E 
SERVIÇOS LTDA obJETo Transporte de água potável, por meio de 
caminhão pipa, com operador, combustível, manutenção do veículo 
e demais custos inerentes a contratação em cidades ou lugares 
com problemas de abastecimento no oeste de santa Catarina 
atendidos pela Casan, lote 3. oriGEM: pl nº 52/2022 Valor: 
r$ 27.000,00. prazo: 120 dias. daTa dE inÍCio 07/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1847/2022 CON-
TRATO PS Nº 1156/2022. CASAN X KANDIR TRANSPORTES E 
SERVIÇOS LTDA. obJETo Transporte de água potável, por meio de 
caminhão pipa, com operador, combustível, manutenção do veículo 
e demais custos inerentes a contratação em cidades ou lugares 
com problemas de abastecimento no oeste de santa Catarina 
atendidos pela Casan, lote 1 oriGEM: pl nº 52/2022 Valor: 
r$ 86.100,00. prazo: 120 dias. daTa dE inÍCio 07/12/2022.
EXTRATO CONTRATO STE Nº 84/2022/SRO. CASAN X PA-
PA-TUDO TRANSPORTES LTDA EPP. obJETo prestação de 
serviços Técnicos Especializados de desobstrução de redes e 
limpeza das unidades do sEs da agência de Chapecó oriGEM: 
Cd nº 220/2022/sro Valor: r$ 98.000,00. prazo: 455 dias. 
daTa dE inÍCio 01/12/2022.
EXTRATO CONTRATO STE Nº 2608/2022. CASAN X COMPASS 
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA. obJETo prestação de 
Serviços Técnicos Especializados de levantamento topográfico 
planialtimétrico cadastral de área da unidade de tratamento de 
lodo de fossas sépticas do município de descanso/sC oriGEM: 
Cd nº 138/2022/MaTriz Valor: r$ 16.000,00. prazo: 90 dias. 
daTa dE inÍCio 01/12/2022.
EXTRATO CONTRATO STE Nº 2637/2022. CASAN X WETLANDS 
CONSTRUIDOS SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. obJETo prestação 
de serviços Técnicos Especializados para a elaboração de projeto 
executivo de solução baseada na natureza para a UTls do municí-
pio de descanso/sC. oriGEM: Cd nº 147/2022/MaTriz Valor: 
r$ 98.950,00. prazo: 120 dias. daTa dE inÍCio 05/12/2022.
EXTRATO CONTRATO STE Nº 2638/2022. CASAN X ASTRO-
MAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA. obJETo prestação 
de serviços Técnicos Especializados para elaboração de parecer 
relativo ao monitoramento de parâmetros de toxicidade aguda e 
crônica da lagoa da Conceição, no município de Florianópolis/sC 
oriGEM: Cd nº 149/2022/MaTriz Valor: r$ 9.000,00. prazo: 
120 dias. daTa dE inÍCio 07/12/2022.
EXTRATO CONTRATO STE Nº 2644/2022. CASAN X CIRION 

TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. obJETo prestação de ser-
viços Técnicos Especializados de datacenter, incluindo hardwares, 
softwares, armazenamento, processamento, backup, comunicação, 
suporte e monitoramento, através de infraestrutura disponibilizada no 
brasil, lote 1. oriGEM: pl nº 186/2022 Valor: r$ 11.400.000,00. 
prazo: 1825 dias. daTa dE inÍCio 17/11/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1857/2022 CON-
TRATO STE Nº 2657/2022. CASAN X Projetel Mat. Elétricos Ltda 
EPP. obJETo prestação de serviços Técnicos Especializados 
de guindaste com guincho de cabo, com operador, combustível e 
manutenção para a sro, lote 5. oriGEM: pl nº 69/2022 Valor: 
r$ 7.920,00. prazo: 150 dias. daTa dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS º 1836/2022 CON-
TRATO STE Nº 2659/2022. CASAN X AUTOMATIC INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. obJETo 
prestação de serviços Técnicos Especializados de manutenção de 
bombas submersíveis da srn. oriGEM: pl nº 336/2021 Valor: 
r$ 27.160,26. prazo: 210 dias. daTa dE inÍCio 01/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1799/2022 
CONTRATO STE Nº 2660/2022. CASAN X SYDORAK & CIA 
LTDA. obJETo prestação de serviços Técnicos Especializados 
de manutenção de equipamentos e instalações da srn, lote 1. 
oriGEM: pl nº 100/2022 Valor: r$ 9.901,50. prazo: 75 dias. 
daTa dE inÍCio 30/11/2022.
EXTRATO CONTRATO STE Nº 2661/2022. CASAN X JACUTINGA 
AMBIENTAL LTDA EPP. obJETo prestação de serviços Técnicos 
Especializados de desobstrução e limpeza de redes coletoras, 
estações elevatórias e estações de tratamento de esgoto sanitário 
no município de Concórdia/sC. oriGEM: pl nº 210/2022 Valor: 
r$ 387.000,00. prazo: 730 dias. daTa dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO CONTRATO STE Nº 2662/2022. CASAN X PAPA-TUDO 
TRANSPORTES LTDA EPP. obJETo prestação  de  serviços 
Técnicos  Especializados  de  desobstrução  e  limpeza  de  redes  
coletoras,  elevatórias  e estações  de  tratamento  de  esgoto  
sanitário  nas  agências  de  Chapecó,  são  domingos  e itá, lote 
1. oriGEM: pl nº 276/2022 Valor: r$ 277.000,00. prazo: 910 
dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO CONTRATO STE Nº 2663/2022. CASAN X PAPA-TUDO 
TRANSPORTES LTDA EPP. obJETo prestação  de  serviços 
Técnicos  Especializados  de  desobstrução  e  limpeza  de  redes  
coletoras,  elevatórias  e estações  de  tratamento  de  esgoto  
sanitário  nas  agências  de  Chapecó,  são  domingos  e itá, lote 
2. oriGEM: pl nº 276/2022 Valor: r$ 138.999,00. prazo: 910 
dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO CONTRATO STE Nº 2664/2022. CASAN X PAPA-TUDO 
TRANSPORTES LTDA EPP. obJETo prestação  de  serviços 
Técnicos  Especializados  de  desobstrução  e  limpeza  de  redes  
coletoras,  elevatórias  e estações  de  tratamento  de  esgoto  
sanitário  nas  agências  de  Chapecó,  são  domingos  e itá, lote 
3 oriGEM: pl nº 276/2022 Valor: r$ 162.500,00. prazo: 910 
dias. daTa dE inÍCio 06/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1796/2022 CON-
TRATO STE Nº 2666/2022. CASAN X SANEPUMPS - INDUSTRIA E 
COMERCIO DE BOMBAS LTDA. obJETo Manutenção preventiva 
e corretiva de conjuntos motobomba, submersível "in line" (anfíbia), 
da srn, lote 1. oriGEM: pl nº 30/2022 Valor: r$ 91.496,50. 
prazo: 180 dias. daTa dE inÍCio 08/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1802/2022 
CONTRATO STE Nº 2668/2022. CASAN X MEGA MOTORES 
LTDA. obJETo prestação de serviços Técnicos Especializados 
de manutenção de equipamentos e instalações da srn, lote 4. 
oriGEM: pl nº 100/2022 Valor: r$ 8.572,66. prazo: 75 dias. 
daTa dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO CONTRATO STE Nº 2669/2022. CASAN X CETRIC 
- CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECÓ LTDA. obJETo 
prestação de serviços Técnicos Especializados de coleta, transporte 
e disposição final de resíduos sólidos provenientes dos SES dos 
municípios de Catanduvas, Erval Velho e Treze Tílias/sC. oriGEM: 
pl nº 246/2022 Valor: r$ 1.576.498,80. prazo: 810 dias. daTa 

dE inÍCio 02/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1836/2022 CON-
TRATO STE Nº 2670/2022. CASAN X AUTOMATIC INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. obJETo 
Manutenção de bombas submersíveis da srn. oriGEM: pl 
nº 336/2021 Valor: r$ 6.271,53. prazo: 210 dias. daTa dE 
inÍCio 05/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1799/2022 
CONTRATO STE Nº 2671/2022. CASAN X SYDORAK & CIA 
LTDA. obJETo prestação de serviços Técnicos Especializados 
de manutenção de equipamentos e instalações da srn, lote 1 
oriGEM: pl nº 100/2022 Valor: r$ 19.251,00. prazo: 75 dias. 
daTa dE inÍCio 07/12/2022.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1802/2022 
CONTRATO STE Nº 2672/2022. CASAN X MEGA MOTORES 
LTDA. obJETo prestação de serviços Técnicos Especializados 
de manutenção de equipamentos e instalações da srn, lote 4 
oriGEM: pl nº 100/2022 Valor: r$ 8.265,53. prazo: 75 dias. 
daTa dE inÍCio 08/12/2022.

Cod. Mat.: 877049

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
EXTRATOS CONTRATUAIS
TERMO ADITIVO Nº 02/2022 AO CV2022/API
CASAN X MUNICÍPIO DE Apiúna
obJETo: Fica ajustada a prorrogação de prazo de vigência por mais 
410 dias, vencendo portanto em 31/12/2023, bem como a alteração 
da Cláusula nona alinea "b" do Convênio de Concessão nº 181/92.
Valor do rEpassE:
prazo: 410 dias
daTa da assinaTUra: 16/11/2022
A DIRETORIA

Cod. Mat.: 877054

EXTRATO DE CONTRATO nº 00632/22 ORIGEM: lei 13.303/2016 
E rilC-EpaGri - pregão Eletrônico nº. 00732022 CONTRATANTE:  
Epagri - são Joaquim (CT) CONTRATADA: Moderna lavanderia 
ltda Me  CNPJ/CPF: 05.302.999/0001-47 OBJETO: serviços 
de Terceiros - pj  VIGÊNCIA: 01/10/2022 a 01/10/2023 VALOR 
GLOBAL: r$ 14.160,00 ITEM ORCAMENTÁRIO: 33903999, 
33903946; Ação 3698, 2171, 2117, 2206, 12965, 14739, 15086; 
Fonte 240, 260, 640, 660 MODALIDADE LICITAÇÃO: 12 - pregão 
Eletrônico ASSINADO EM: 01/10/2022, por Jane Maria ramos 
rosa, repres. legal. Deferido GGG 2022AS015705

Cod. Mat.: 876965

EXTRATO DE ADITIVO nº 00270/22 - TA – 01 ORIGEM: lei 
8.666/93 E 13.303/2016 - nº. 0003/2022 CONTRATANTE: Epagri 
- ituporanga (EE) CONTRATADA: Casa blanca Empreendimentos 
imobiliários  CNPJ/CPF: 08.038.443/0001-83 OBJETO: obras e 
instalações  VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/03/2023 VALOR GLO-
BAL: r$ 1.426.450,00 ITEM ORCAMENTÁRIO: 44905199; Ação 
2206; Fonte 260, 660, 698 MODALIDADE LICITAÇÃO: 12 - pregão 
Eletrônico ASSINADO EM: 01/01/2023, por Mario Cezar Mendes, 
repres. legal. Deferido GGG 2022AS005731

Cod. Mat.: 876997

SCGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA
EXTRATO DO CONTRATO Nº PE-039/22-B
Objeto: Fusíveis, bateria, Materiais Elétricos diversos, amperímetros, 
Horímetros, resistor, Voltímetros e Ânodo de Titânio. Contratado: 
sierdovski & sierdovski ltda. Valor: r$ 208.937,22. Assinatura: 
02/12/2022. Vigência: 24 meses. Signatários: a diretoria, pela 
sCGÁs e Edilson sierdovski, sócio/administrador pelo contratado.
osny belarmino da silva Filho - Gerente de administração e 
suprimentos

Cod. Mat.: 876790

Contatos oficiais do Diário Oficial:
Para publicações diversas: 

(48) 3665-6277/  3665-6269
comercial@sea.sc.gov.br

Para prefeituras:
(48) 3665-6277/  3665-6269

comercialprefeitura@sea.sc.gov.br

Para cadastro DOE:
(48) 3665-6267

cadastrodoe@sea.sc.gov.br

Para órgãos do governo do Estado:
 (48) 3665-6270 / 3665-6275/  3665-6269

diariooficial@sea.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2022. Origem: 
processo administrativo nº 261/2021 – Concorrência pública nº 
004/2021. Contratante: Município de antônio Carlos. Contratado: 
setep Construções s.a Objeto: prorrogar o prazo do Contrato nº 
003/2022, que consiste na contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia civil para empreitada por menor preço 
global, com fornecimento de material e mão de obra para a terra-
planagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária 
da rua antônio Weber – ETapa iV, localizada no bairro Canudos 
no Munícipio de antônio Carlos/sC, mediante repasses do Governo 
do Estado de santa Catarina - processo sCC 00014222/2021. 
Prorrogação: 90 dias. Novo Vencimento: 10 de abril de 2023.
Geraldo Pauli
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 876793

MUNICIPIO DE APIÚNA
EXTRATO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 14/2022
TOMADA DE PREÇOS  Nº: 06/2022
a prEFEiTUra apiÚna sC, torna público, para conhecimento dos 
interessados que: Fica rescindo, o Contrato de administrativo nº 
14/2022, celebrado entre a prefeitura Municipal de apiÚna e a empresa 
pErCEnTUal EnGEnHaria lTda, CnpJ: 03.989.313/0001-02. 
CONTRATAÇÃO DE E EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGE-
NHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE AOS PASSEIOS 
E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ESTRADA GERAL RIBEIRÃO 
SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE APIÚNA/SC, OBJETIVANDO A 
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A TRANSFERÊNCIA ES-
PECIAL DO ESTADO, PROCESSO SGPe Nº SC00017934/2021 
PORTARIA Nº 415/SEF de 15/10/2021, Publicada no diário 
Oficial SC nº 21.627com fornecimento de material, mão de 
obra e equipamentos necessários - conforme Memorial Des-
critivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro 
e Projeto, descritos nos Anexos integrante deste edital, em 
conformidade com os anexos do presente Edital,. a presente 
rescisão é de forma Unilateral, com base nos art. 79, inciso i da 
lei 8.666/93, tendo em vista a decisão administrativa datada de 
05/12/2022, publicada em 07/12/2022, nos autos do par-004/2022.
MarCElo doUTEl da silVa / prefeito.

Cod. Mat.: 876769

MUNICIPIO DE APIÚNA
EXTRATO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 27/2022
TOMADA DE PREÇOS  Nº: 25/2022
a prEFEiTUra apiÚna sC, torna público, para conhecimento 
dos interessados que: Fica rescindo, o Contrato de adminis-
trativo nº 27/2022, celebrado entre a prefeitura Municipal de 
apiÚna e a empresa pErCEnTUal EnGEnHaria lTda, 
CnpJ: 03.989.313/0001-02. CONTRATAÇÃO DE E EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL, 
ACESSIBILIDADE AOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA 
ESTRADA GERAL RIBEIRÃO CARVALHO, TRECHO I E TRECHO 
II , NO MUNICÍPIO DE APIÚNA/SC, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO 
DE AÇÕES RELATIVAS A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO 
ESTADO, PROCESSO SGPE Nº SC00017934/2021 PORTARIA 
Nº 415/SEF DE 15/10/2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL SC 
Nº 21.627COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA 
E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO, DESCRITOS NOS ANEXOS 
INTEGRANTE DESTE EDITAL, EM CONFORMIDADE COM OS 
ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. a presente rescisão é de forma 
Unilateral, com base nos art. 79, inciso i da lei 8.666/93, tendo em 
vista a decisão administrativa datada de 05/12/2022, publicada em 
07/12/2022, nos autos do par-005/2022.
MarCElo doUTEl da silVa / prefeito.

Cod. Mat.: 876772

Município de Balneário Barra do Sul – SC
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 02/2022
Objeto: aquisição de material médico para auxiliar na manutenção 
dos serviços de saúde do município de balneário barra do sul.
Forma do Pregão: Eletrônico para registro de preços – Menor 
preço Global. lei 14.133/21.
Data/horário: 21/12/2022 às 09:00 horas (abertura) e 09:15 
horas (lances), no sítio www.comprasbr.com.br.
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, 08 de dezembro de 2022.
Valdemar baraúna da rocha
prefeito em Exercício

Cod. Mat.: 877011

AVISO DE ALTERAÇÃO
1º TERMO DE ERRATA – CONCORRÊNCIA Nº 008/2022 – PMBC
Em conformidade com o art. 21, §4º, da lei Federal nº 8.666/93, 
o Edital de licitação acima epigrafado, cujo objeto se trata da alie-
nação dos bens imóveis de propriedade do Município de balneário 
Camboriú previstos nos art. 1º e 2º, incisos ii, iV, V, Xi, Xiii e XVi, 
da lei Municipal nº 4.335/2019, alterada pela lei Municipal nº 
4512/2021, e lei Municipal nº 4.665/2022, art. 1º, inciso ii, todos 
neste Município, sofrerá alteração que se encontra disponível no site 
www.bc.sc.gov.br. Ficam mantidas a data e horário de abertura da 
sessão e as demais condições do edital e seus anexos integrantes.
saMaroni bEnEdET
secretário de Compras
08 de dezembro de 2022

Cod. Mat.: 876811

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022 - PMBP
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 – PMBP
o prefeito Municipal de balneário piçarras, com fundamento na 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que fará realizar 
Concorrência pública, mediante Tipo Menor preço Unitário, para 
contratação de empresa especializada para reurbanização da 
Rua Ludgero Caetano Vieira (Rua 5000) e entornos, em estrita 
observância ao memorial descritivo e demais documentos 
anexos ao processo. o valor para a execução total do objeto a 
que se refere o presente Edital será de R$ 5.690.524,16 (cinco 
milhões seiscentos e noventa mil quinhentos e vinte e quatro 
reais e dezesseis centavos). data/horário recebimento/abertura 
dos envelopes: 09h do dia 09 de janeiro de 2023, na sede da 
prefeitura, localizada na avenida Emanoel pinto, nº 1.655, Centro. 
o Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
no site balneariopicarras.atende.net. registrado no TCE com 
a chave: 576bE5ad9470aC67057CE09Fb1557d2743F3423a. 
balneário piçarras (sC), 08 de dezembro de 2022. Orli Carlos 
Ferreira Junior - Secretário Municipal de Obras.

Cod. Mat.: 877021

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo 158/2022
Dispensa de Licitação 007/2022
1B085654BF611C4DA7113194C8EAF2000138D5D0
Homologação
D2A4F23E141C370DF8C13ADEDF7D7BDC281F967D
Extrato ao Contrato n° 068/2022
268821939F3441FC19d688598E09ECEEb0Caad0d
Contratada: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E 
EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI

Objeto Contratação de empresa de pesquisa agropecuária e 
Extensão rural de santa Catarina - EpaGri para prestação de 
serviço de assistência técnica e extensão rural e pesqueira de acordo 
com as ações descritas no plano anual de Trabalho - conforme 
requisição da secretaria Municipal de agricultura, documentos 
anexados ao processo
data da assinatura: 08/12/2022
data do vencimento: 31/12/2023
barra Velha, 08 de dezembro de 2022
HECTOR SILVIO HAVERROTH
pela Contratada
Douglas Elias da Costa -
prefeito

Cod. Mat.: 877059

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRENCIA Nº. 98/2022

OBJETO: Contratação empresa de engenharia para execução 
da obra de reforma geral da edificação que abriga a Unidade de 
saúde EsF arão rebelo, sito a rua Franz Mueller, 1950 Velha 
Grande, Blumenau - S/C, conforme especificações constantes neste 
edital e anexos - FMs/sEMUs.ABERTURA DOS ENVELOPES: 
dia 31 de janeiro de 2023 às 09 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 Complementar nº 123/06 
e alteração. blumenau, 06/12/2022. andErson rosa - sECrE-
TÁrio MUniCipal dE adMinisTraÇÃo. protocolo TCE sC nº  
2846F91073a61dC04a4db59da721F8CE343aF37d.

Cod. Mat.: 876775

EsTado dE sanTa CaTarinaprEFEiTUra MUniCipal dE 
boCaina do sUlCONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICI-
TAÇÃOTOMADA DE PREÇO Nº 20/2022Processo Administrativo 
81/2022o Município de bocaina do sul, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CnpJ/MF sob nº 01.606.852/0001-90, 
com sede na rua João assink, 322, Centro, em bocaina do sul – 
sC, representado pelo prefeito Municipal, sr. João Eduardo della 
Justina, por meio da Comissão permanente de licitações - Cpl, 
comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
de ToMada dE prEÇos, tendo como objeto a contratação de 
empresa especializada no ramo pertinente, para realização de Obra 
de Construção de Centro de Ensino Infantil, no Município de 
Bocaina do Sul, devendo a contratada promover o fornecimento 
do material, insumos e mão de obra. a execução deverá ser 
procedida nos termos e condições estabelecidas no instrumento 
convocatório, projetos, cronograma, memorial descritivo, projetos 
básicos e demais instrumento anexos a este edital. os envelopes 
de "doCUMEnTaÇÃo" e "proposTa” deverão ser entregues no 
setor de licitações, localizado na sede deste Município – rua João 
assink, 322, Centro, até a data de abertura da sessão, que será no 
dia 26.12.2022, às 14 e 00min, com a observação das medidas de 
combate ao coronavírus (CoVid-19), conforme item 5.7 do edital. 
interessados em participar deste certame deverão também atender 
ao requisito do cadastramento prévio, até o terceiro dia anterior 
à data da sessão cima designada, conforme item 4 do edital. a 
presente licitação será do tipo menor preço global para regime de 
empreitada por preço global, em execução indireta, consoante às 
condições estatuídas neste Edital, e será regido pela lei Federal 
nº 8.666/93, art. 37, inciso XXi, da Constituição Federal de 1988, 
e pela lei Complementar Federal nº 123/2006, arts. 42 a 46. os 
interessados na aquisição do Edital e seus anexos em via impressa 
deverão apresentar comprovante de depósito bancário no valor de 
r$ 100,00 (cem reais), em nome da prefeitura Municipal de bocaina 
do sul, conta-corrente nº 545.746-7, agência 3078-3, do banco do 
brasil, ou poderão adquirir gratuitamente, em via digital, junto ao 
sítio http://www.bocaina.sc.gov.br. impugnações ou questionamentos 
acerca do edital, inclusive os de ordem técnica, serão respondidos 
pela Comissão permanente de licitações - Cpl,  exclusivamente 
por meio eletrônico por meio do endereço licitacao@bocaina.
sc.gov.br, desde que enviados a este e-mail no prazo do item 7 
do edital, sendo de responsabilidade dos interessados a consulta 
ao sítio http://www.bocaina.sc.gov.br para obter informações sobre 
esta licitação antes da participação nas sessões. bocaina do sul, 
08 de dezembro de 2022.Silmara Samara da Silvapresidente da 
Cpl - Comissão permanente de licitações

Cod. Mat.: 876986
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EsTado dE sanTa CaTarinaprEFEiTUra MUniCipal dE 
boCaina do sUlCONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICI-
TAÇÃOTOMADA DE PREÇO Nº 21/2022Processo Administrativo 
82/2022o Município de bocaina do sul, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CnpJ/MF sob nº 01.606.852/0001-90, 
com sede na rua João assink, 322, Centro, em bocaina do sul – 
sC, representado pelo prefeito Municipal, sr. João Eduardo della 
Justina, por meio da Comissão permanente de licitações - Cpl, 
comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
de TOMADA DE PREÇOS, tendo como objeto a contratação de 
empresa especializada no ramo pertinente, para realização de 
Obra de Ampliação e readequação para implantação de UBS 
no antigo Hospital São José, no Município de Bocaina do 
Sul, devendo a contratada promover o fornecimento do material, 
insumos e mão de obra. a execução deverá ser procedida nos 
termos e condições estabelecidas no instrumento convocatório, 
projetos, cronograma, memorial descritivo, projetos básicos e 
demais instrumento anexos a este edital. os envelopes de "doCU-
MEnTaÇÃo" e "proposTa” deverão ser entregues no setor de 
licitações, localizado na sede deste Município – rua João assink, 
322, Centro, até a data de abertura da sessão, que será no dia 
26.12.2022, às 09 e 00min, com a observação das medidas de 
combate ao coronavírus (CoVid-19), conforme item 5.7 do edital. 
interessados em participar deste certame deverão também atender 
ao requisito do cadastramento prévio, até o terceiro dia anterior 
à data da sessão cima designada, conforme item 4 do edital. a 
presente licitação será do tipo menor preço global para regime de 
empreitada por preço global, em execução indireta, consoante às 
condições estatuídas neste Edital, e será regido pela lei Federal 
nº 8.666/93, art. 37, inciso XXi, da Constituição Federal de 1988, 
e pela lei Complementar Federal nº 123/2006, arts. 42 a 46. os 
interessados na aquisição do Edital e seus anexos em via impressa 
deverão apresentar comprovante de depósito bancário no valor de 
r$ 100,00 (cem reais), em nome da prefeitura Municipal de bocaina 
do sul, conta-corrente nº 545.746-7, agência 3078-3, do banco do 
brasil, ou poderão adquirir gratuitamente, em via digital, junto ao 
sítio http://www.bocaina.sc.gov.br. impugnações ou questionamentos 
acerca do edital, inclusive os de ordem técnica, serão respondidos 
pela Comissão permanente de licitações - Cpl,  exclusivamente 
por meio eletrônico por meio do endereço licitacao@bocaina.
sc.gov.br, desde que enviados a este e-mail no prazo do item 7 
do edital, sendo de responsabilidade dos interessados a consulta 
ao sítio http://www.bocaina.sc.gov.br para obter informações sobre 
esta licitação antes da participação nas sessões. bocaina do sul, 
08 de dezembro de 2022.Silmara Samara da Silvapresidente da 
Cpl - Comissão permanente de licitações

Cod. Mat.: 876988

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022
regime de execução: Menor preço por item
Processo/ Ano nº 118/2022
objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DO MOBILI-
ÁRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JARDIM 
DA SERRA ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 
00017778/2021 SED Portaria SEF 384 de 21/SET.
o prefeito municipal no uso de suas atribuições legais e a comissão 
de licitações, comunicam o certame.
bom Jardim da serra, 07 de dezembro de 2022

pedro luiz ostetto
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 876588

Estado de santa Catarina
prEFEiTUra MUniCipal dE CaMboriÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 97/2022 
- MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ – LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM 
COTA RESERVADA NOS ITENS 01,02 E 03 PARA MICROEM-
PRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBS-
TITUIÇÃO EM PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 
DE CAMBORIÚ
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas 

no Edital, sob a regência da lei 10.520/2002, lei Federal nº. 8.666 
de 21/06/1993, e suas alterações.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: iniciará às 13:00 horas do 
dia 21 (vinte e um) de dezembro de 2022, no site www.bnc.org.br
INFORMAÇÕES: pessoalmente ou telefone: (47) 3365-9500, no site: 
https://camboriu.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
-licitacoes/detalhar/1 ou no e-mail comprasdecamboriu@gmail.com
Camboriú, 08 de dezembro de 2022
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN

Cod. Mat.: 876953

o Município de Camboriú, através da secretaria da administração 
vem comunicar às empresas interessadas que o edital do pregão 
Eletrônico n° 37/2022, tendo como objeto a “sElEÇÃo dE proposTa 
Visando o rEGisTro dE prEÇos para a ConTraTaÇÃo  
dE EMprEsa EspECializada  CoM FornECiMEnTo dE Ma-
TEriais E MÃo dE obra para prEsTaÇÃo dE sErViÇo dE 
ManUTEnÇÃo prEdial prEVEnTiVa E CorrETiVa, para as 
UnidadEs dE Ensino da rEdE MUniCipal dE EdUCaÇÃo 
do MUniCÍpio dE CaMboriÚ.”, sofreu a seguinte alteração:
Foi excluido o termo (Engenheiro Civil ou arquiteto) no item 1.5.6 
do anexo 2 do Edital.
Foi incluido no item 1.5.2 do anexo 2 do Edital
onde lê-se: 1.5.2 a empresa deverá apresentar declaração in-
formando que em seu quadro técnico, registrado no CrEa ou 
CAU, profissional legalmente habilitado a responsabilizar-se pelos 
serviços prestados e que atenda aos requisitos de qualificação 
discriminados a seguir, além de outras documentações estabele-
cidas no respectivo edital:
leia-se: 1.5.2 a empresa deverá apresentar declaração informando 
que em seu quadro técnico, registrado no CrEa, CrT ou CaU, 
profissional legalmente habilitado a responsabilizar-se pelos 
serviços prestados e que atenda aos requisitos de qualificação 
discriminados a seguir, além de outras documentações estabele-
cidas no respectivo edital:
Foi alterado a data de abertura das propostas e documentações 
para o dia 21 de dezembro de 2022, às 13h00min.
permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.
Camboriú sC, 08 de dezembro de 2022.
ElCio roGÉrio KUHnEn
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 877107

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23/2022
TOMADA DE PREÇO N° 03/2022
o FUndo MUniCipal dE saÚdE dE CaMpos noVos, pes-
soa jurídica de direito público interno, inscrito no CnpJ sob o nº. 
08.595.042/0001-24, torna público que fará realizar no dia 04 de 
janeiro de 2023 às 14h30min, Tomada de preços do Tipo Menor 
preço Global, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DE EDIFICAÇÃO, QUE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - TRANSFERÊNCIA 
ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
o Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à 
disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br 
ou na sede da prefeitura, localizado na rua Expedicionário João 
batista de almeida, nº 323, no horário das 13h15min às 18h45min 
diariamente.
Campos novos, 09 de dezembro de 2022.

Cod. Mat.: 876670

MUniCÍpio dE ConCórdia – sC. ERRATA N° 1 AO EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2022. O MUNICÍPIO DE CON-
CÓRDIA por intermédio da Presidente da CPL, torna público 
a prorrogação da data de protocolo e abertura da licitação 
Tomada de Preços nº 30/2022 – PMC, cujo contratação de em-
presa, do ramo da construção civil, em regime de empreitada por 
preço máximo unitário, para execução de reforma e adequações 
da praça dogello Goss e da área externa da prefeitura, de acordo 
com o Memorial descritivo e projeto, constantes no anexo “d” do 
Edital. O recebimento dos Envelopes 01 – DOCUMENTAÇÃO 
será efetuado na seguinte forma: inTErEssados nÃo Ca-
dasTrados: ATÉ 12/12/2022 às 16h00min. inTErEssados 
CadasTrados JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA OU 
JUNTO AO SICAF: ATÉ 15/12/2022 às 08h30min. O recebimento 

do Envelope 02 – PROPOSTA deverá ser efetuado na seguinte 
forma: inTErEssados CadasTrados E nÃo CadasTra-
dos: ATÉ 15/12/2022 às 08h30min. abErTUra: dia 15/12/2022 
às 9h. informações complementares: o Edital e a alteração, em 
inteiro teor, estará à disposição dos interessados na home 
page www.concordia.sc.gov.br, link “Licitações”. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da 
Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, 
nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 
13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2198. registrado com 
a chave: C77401C43aaC0E90bFba5bECaE37469Ed6282621. 
Concórdia, SC, 08 de dezembro de 2022. CaMila CrisTina 
MarinHo ViEira. Presidente da CPL.

Cod. Mat.: 876782

EsTado dE sanTa CaTarina GoVErno do MUniCÍpio dE 
CriCiÚMa sECrETaria MUniCipal dE assisTÊnCia soCial 
aViso dE sUspEnsÃo EdiTal dE ConCorrÊnCia nº 013/
FMas/2022(processo administrativo nº. 648257) o MUniCÍpio 
dE CriCiÚMa, por intermédio da CoMissÃo pErManEnTE 
DE LICITAÇÕES, comunica aos interessados que fica SUSPENSA 
“sinE diE”, a licitação referente ao edital, que tem como objetivo a 
concessão para exploração dos serviços públicos funerários, con-
dicionada a outorga onerosa, à 4 (quatro) empresas, pelo período 
de 5 (cinco) anos, que serão prestados nos limites do Município 
de Criciúma/SC., afim de responder as impugnações interpostas. 
assim que obtivermos um posicionamento, o Edital com a nova 
data será divulgada no Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Criciúma e nos demais jornais na forma da lei. paÇo MUniCipal 
MarCos roVaris-CriCiÚMa/sC, 08 de dezembro de 2022. 
Karina TrEs - prEsidEnTE da CoMissÃo pErManEnTE 
dE liCiTaÇÕEs (assinado no original)

Cod. Mat.: 877047

Prefeitura Municipal de Grão-Pará
Estado de Santa Catarina
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo DE LICITAÇÃO N. 105/2022
Edital de TOMADA DE PREÇOS n. 16/2022-tp
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLI-
CA NO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ CONFORME PROCESSO 
SCC 00018301/2021. Data e Horário de Abertura: 16/01/2023, 
as 13h, no prédio da prefeitura Municipal. demais informações 
pelo telefone (48) 3652-1177, com a presidente da Comissão de 
licitações. Grão-pará/ sC, 08 de dezembro de 2022.
HELIO ALBERTON JUNIOR
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 876989

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA
AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO AO EDITAL TO-
MADA DE PREÇOS N° 208/PMI/2022
O Município de Içara/SC, torna público que retifica os valores da 
planilha orçamentaria da TOMADA DE PREÇOS N° 208/PMI/2022. 
A nova planilha pode ser acessada através do site oficial do muni-
cípio. pelo endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.com.
br/#/publico/licitacoes ou pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no 
link licitações/Editais.
Diante disso fica prorrogada a data do presente certame para 
dia 27/12/2022 com abertura prevista para às 09:00h e fim do 
recebimento das propostas até as 08h:45min.
içara – sC, 08 de dezembro de 2022.

Dalvania Pereira Cardoso
Prefeita Municipal

Cod. Mat.: 876783
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prEFEiTUra MUniCipal dE irinEópolis
proCEsso liCiTaTório n.º 03/2022
CrEdEnCiaMEnTo n.º 03/2022
dEClaraÇÃo dE inEXiGibilidadE dE liCiTaÇÃo
obJETo: CrEdEnCiaMEnTo dE UnidadEs prEsTadoras 
dE sErViÇos dE assisTÊnCia a saÚdE, para rEalizaÇÃo 
dE EXaMEs laboraToriais, para paCiEnTEs UsUÁrios 
do sUs, dE aCordo CoM os ValorEs da TabEla sUs. 
declaro como inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 
25 “caput” da lei Federal 8.666/93, e edital de credenciamento nº 
03/2022 - FMs, em favor da empresa laboraTório dE anÁlisEs 
ClÍniCas GiannE lTda ME, segunda empresa a encaminhar sua 
documentação para o credenciamento. Face ao disposto no art. 
26 da lei Federal 8.666/93, submeto o ato á autoridade superior 
para ratificação e devida publicidade, ficando aberto o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para a apresentação de recurso, representação 
ou impugnação. a contratação da empresa laboraTório dE 
anÁlisEs ClÍniCas GiannE lTda ME, dar-se-á pelo período 
de 01(um) ano, podendo ser prorrogada, por sucessivos períodos, 
até o limite de 60 (sessenta) meses, se houver interesse das par-
tes, tudo nos termos do que autoriza o art. 57, ii da lei 8666/93.
irineópolis (sC), 08 de dezembro de 2022.
ladEMir FErnando arCari
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 876784

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2022
CHAVE TCE: 018d44F101F7032F2a64971225230C0aEba6d9a1
o MUniCÍpio dE iTaJaÍ torna público que até as 11h00min do 
dia 22 de dezembro de 2022, receberá propostas no endereço 
eletrônico www.comprasbr.com.br, referente à licitação, na mo-
dalidade pregão Eletrônico, do tipo Menor preço, cujo objeto é 
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. a sEssÃo pÚbliCa 
dE dispUTa dE prEÇos oCorrErÁ Às 11h00min do dia 
22 dE dEzEMbro dE 2022. os interessados poderão acessar 
o edital no endereço eletrônico mencionado acima ou através do 
site www.itajai.sc.gov.br. Maiores informações no e-mail licitacoes@
itajai.sc.gov.br.
itajaí (sC), 07 de dezembro de 2022
JEan Carlos sEsTrEM
secretário Municipal de Governo

Cod. Mat.: 876995

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 380/2022
CHAVE TCE: 498F35606bdEEEC411d06228950dda85F792F825
o MUniCÍpio dE iTaJaÍ torna público que até as 13h30min do dia 
28 de dezembro de 2022, receberá propostas no endereço eletrô-
nico www.comprasbr.com.br, referente à licitação, na modalidade 
pregão Eletrônico, do tipo Menor preço, cujo objeto é AQUISIÇÃO 
DE UNIFORMES E EPI´S DESTINADOS AO PROGRAMA DE 
CONTROLE DA DENGUE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 
a sEssÃo pÚbliCa dE dispUTa dE prEÇos oCorrErÁ Às 
13h30min do dia 28 dE dEzEMbro dE 2022. os interessados 
poderão acessar o edital no endereço eletrônico mencionado acima 
ou através do site www.itajai.sc.gov.br. Maiores informações no 
e-mail licitacoes@itajai.sc.gov.br.
itajaí (sC), 07 de dezembro de 2022
JEan Carlos sEsTrEM
secretário Municipal de Governo

Cod. Mat.: 877008

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados o julgamento da habilitação, referente ao processo 
licitatório de Concorrência nº 739/2022 destinada à contratação de 
empresa para execução da nova Entrada de Energia em Média 
Tensão da Escola Municipal professor bernardo Tank, em substi-
tuição à Entrada de Energia em baixa Tensão, devido ao aumento 
de carga . após análise dos documentos de habilitação, a Comissão 
decide HabiliTar: Coluna Engenharia ltda e aG-TECH Engenha-

ria & Consultoria ltda. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. a ata da reunião para julgamento 
da habilitação encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de licitação".
Joinville, 08 de dezembro de 2022.
aline Mirany Venturi bussolaro - presidente da Comissão – portaria 
nº 233/2022

Cod. Mat.: 876785

AVISO DE JULGAMENTO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento dos 
interessados a deliberação e novo julgamento referente habilitação 
das empresas LL Soluções e Serviços Eireli e Construtora Cre-
dbens Ltda no processo licitatório de Concorrência nº 505/2022 
destinado a contratação de empresa especializada para reforma 
e ampliação da Escola Municipal Aluizius Sehnem, anulando a 
habilitação das empresas citadas, bem como todos atos decorrentes 
não possíveis de aproveitamento, restando, quanto a habilitação: 
HABILITADAS as empresas: AZ Construções Ltda e Sinercon 
Construtora e Incorporadora, Serviços e Materiais Ltda. E, INA-
BILITADAS as empresas LL Soluções e Serviços Eireli e Cons-
trutora Credbens Ltda. E, quanto as propostas: CLASSIFICADAS: 
AZ Construções Ltda. - R$ 6.490.987,02; e Sinercon Construtora e 
incorporadora, serviços e Materiais ltda. - r$ 6.250.349,24. deste 
modo, a Comissão declara vencedora do certame, com o menor 
preço global, a empresa: sinercon Construtora e incorporadora, 
serviços e Materiais ltda - com o valor de r$ 6.250.349,24. Fica 
aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. 
a ata da reunião para deliberação e julgamento dos documentos 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.
sc.gov.br, no link "Editais de licitação".
Joinville, 08 de dezembro de 2022.
Cláudia Fernanda Müller - presidente da Comissão – portaria nº 
233/2022

Cod. Mat.: 876898

RESUMO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados o julgamento das propostas referente ao processo 
licitatório de Concorrência nº 331/2022 destinado à contratação 
de empresa especializada para execução da construção de uma 
quadra coberta na E. M. anita Garibaldi. após análise das propos-
tas, a Comissão decide ClassiFiCar: Construtora azulmax ltda 
- r$ 2.292.072,70 e Hoeft & Hoeft Construções Civis Eireli - r$ 
2.659.688,71. deste modo, a Comissão declara vencedora, com 
o menor preço global, a empresa: Construtora azulmax ltda - com 
o valor de r$ 2.292.072,70. não houve a ocorrência de empate 
ficto. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição 
de recursos. a ata de reunião para julgamento das propostas en-
contra-se, na íntegra, à disposição dos interessados no site www.
joinville.sc.gov.br, no link "Editais de licitação".
Joinville, 08 de dezembro de 2022.
aline Mirany Venturi bussolaro - presidente da Comissão – portaria 
nº 233/2022

Cod. Mat.: 876916

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA - 
Processo Licitatório n. 200/2022 - Modalidade Pregão Presencial 
n. 200/2022 – Sistema de Registro de Preços – SRP.
a senhora secretária de assistência social de Maravilha - sC, 
KATHIUCYA LARA IMMIG, juntamente com o pregoeiro e Equipe 
de apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que 
se encontra em processo de licitação na modalidade de pregão 
presencial, sistema de registro de preço - srp, a aquisição de 
móveis em MdF sob medida para o Cras, do Município de Ma-
ravilha - sC, tipo Menor preço por lote, cujo processo licitatório é 
regido pela lei 10.520/02, 8.666/93, e em especial o contido no 
Edital, e que estará recebendo os envelopes contendo a habilita-
ção e propostas até o dia 22 de dezembro de 2022 até às 14h, 
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 07h30 às 11h30 e das 13h às 17 horas. Maravilha - sC, 08 
de dezembro de 2022. KATHIUCYA LARA IMMIG – secretária 
de assistência social.

Cod. Mat.: 876992

MUNICÍPIO DE OURO / SC
PREGÃO PRESENCIAL N. 0069/2022
o Município de ouro/sC Torna pÚbliCo que realizará no dia 
22/12/2022, às 14:00 horas, o processo licitatório nº. 0113/2022, 
na modalidade pregão na forma presencial n. 0069/2022, do tipo 
menor preço por item, com execução parcelada. Objeto: 1.1. a 
presente licitação pelo sistema de registro de preços, tem por objeto 
contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra, 
na área mecânica e elétrica, para os veículos leves, utilitários, má-
quinas pesadas e maquinários agrícolas das secretarias municipais, 
para o exercício de 2023, conforme especificados no Anexo I do 
edital. 1.2. os itens nº 06, 10, e 12, terão a participação exclusiva 
de empresas que se encontrem na situação de ME, Epp, MEi E 
CoopEraTiVas. Obtenção do edital: licitacao2@ouro.sc.gov.br;  
www.ouro.sc.gov.br.  Informações: (49) 3555-7000. Município de 
ouro/sC, 08/12/2022. sra. dayana Franciely prestes de oliveira 
Colombo, secretária Municipal da administração e Fazenda.
registro no TCE: 056CE57a6FCadE514E8C8417d5C4CE-
70561Cd0C1

Cod. Mat.: 876874

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Tomada de preços nº 310/2022.
Objeto: loTE 01 – Contratação de empresa para fornecimento 
de material e mão de obra para execução de drenagem de águas 
pluviais, pavimentação em paver e sinalização viária vertical da 
Rua João Clemente Botelho, Bairro: Pachecos - Palhoça/SC; 
loTE 02 – Contratação de empresa para fornecimento de mate-
rial e mão de obra para execução de drenagem, pavimentação 
em paver e sinalização viária da rua ari alves da Cruz, bairro: 
Pachecos - Palhoça/SC; e LOTE 03 – Contratação de empresa 
para fornecimento de material e mão de obra para execução de 
drenagem, pavimentação em paver e sinalização viária vertical 
da rua d, bairro: alto aririú - palhoça/sC.
Empresa vencedora:
JEEp ConsTrUTora
lote 01, valor: r$ 53.745,55
lote 02, valor: r$ 110.164,15
lote 03, valor: r$ 120,746,33
palhoça, 08 dezembro de 2022.
EDUARDO FRECCIA
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 877109

MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - Nº 022/2022 – PMP

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em obras e servi-
ços de Engenharia, objetivando as “PERFURAÇÃO DE POÇOS E 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES 
DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC. TRANS-
FERENCIA ESPECIAL SCC N° 5552/2022, SDE PORTARIA 
Nº 189/2022”. de acordo com os Estudos, projetos, e demais 
Especificações, anexos do Edital.

Modalidade: Tomada de preços
Regime de Execução: Execução indireta.
Tipo: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL
Recebimento das propostas: até as 11:00 do dia 26/12/2022

Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município 
www.pinhalzinho.atende.net ou no departamento de Compras da 
prefeitura Municipal de pinhalzinho, situada à av. são paulo, nº 
1615, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00.
Informações através do e-mail: compras.05@pinhalzinho.sc.gov.
br ou compras.00@pinhalzinho.sc.gov.br.

pinhalzinho, sC, 08 de dezembro de 2022.

Honorino Dalapossa
secretário de agricultura e Meio ambiente

Cod. Mat.: 877127
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE PI-
NHALZINHO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - Nº 007/2022 – FMEC

objeto: Contratação de Empresa Especializada em obras e ser-
viços de Engenharia, objetivando as “APLICAÇÃO DE MANTA 
ASFALTICA NOS GINÁSIOS MUNICÍPAIS. TRANSFERENCIA 
ESPECIAL SCC Nº 9641/2022, PORTARIA 229/2022”. de acordo 
com os Estudos, Projetos, e Demais Especificações, anexos do Edital.
Modalidade: Tomada de Preços
Regime de Execução: Execução indireta.
Tipo: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL
Recebimento das propostas: até as 10:00h do dia 26/12/2022

Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município 
www.pinhalzinho.atende.net ou no departamento de Compras da 
prefeitura Municipal de pinhalzinho, situada à av. são paulo, nº 
1615, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00.
Informações através do e-mail: compras.05@pinhalzinho.sc.gov.
br ou compras.00@pinhalzinho.sc.gov.br

pinhalzinho, sC, 08 de dezembro de 2022.

Flavio Both
Diretor da Fundação Municipal de Esportes e Cultura de 
Pinhalzinho

Cod. Mat.: 877128

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE PI-
NHALZINHO - SC
AVISO DE NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - Nº 006/2022 – FMEC

objeto: Contratação de Empresa Especializada em obras e ser-
viços de Engenharia, objetivando a “AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO 
DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC. 
COM ÁREA DE 160,47M², TRANSFERENCIA ESPECIAL SCC 
Nº 24097/2021 FESPORTE, PORTARIA 103/2022 RETIFICADA 
PORTARIA 102/2022”. de acordo com os Estudos, projetos, e 
Demais Especificações, anexos do Edital.

VALQUIRIA ASTRIGI, pregoeira designada pelo decreto n. 
161/2022, Torna pÚbliCo:

i – onde lê-se:
Recebimento das propostas: até as 09:00h do dia 02/01/2023

ii – leia-se:
Recebimento das propostas: até as 09:00h do dia 26/12/2022

pinhalzinho, sC, 08 de dezembro de 2022

Flavio Both
Diretor da Fundação Municipal de Esportes e Cultura de 
Pinhalzinho

Cod. Mat.: 877129

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 020 / 2022
processo administrativo n.º 127 / 2022. Código TCE n.º 431E082b-
3F444F4F35a3098365bC042a791d586d. Contratante: MUniCÍpio 
dE poMErodE. Contratada: CHiMarrUTs - GrUpo MUsiCal 
lTda. objeto: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL 
DA BANDA "CHIMARRUTS", POR MEIO DE EMPRESA DE-
TENTORA DE EXCLUSIVIDADE SOBRE O AGENCIAMENTO 
E REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, PARA APRESENTAÇÃO 
NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, POR OCASIÃO DO EN-
CERRAMENTO DA WEIHNACHTSFEST - FESTA DE NATAL DE 
POMERODE, EDIÇÃO 2022. Valor Total Contratado: r$40.000,00 
(quarenta mil reais). base legal da contratação: artigo 25, inciso 
iii da lei Federal n.º 8.666/1993.
pomerode / sC, 08 de dezembro de 2022.
MARCOS CONRADO HASS
Secretário de Turismo e Cultura

Cod. Mat.: 877088

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE OBRAS - SEOB
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 062 / 2022
processo administrativo n.º 128 / 2022. Código TCE/sC n.º 2E1d-
1Cba214d488d0a4d81537Ed314838a071FF7. objeto: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS A DIESEL 
(CAMINHÕES, MÁQUINAS E TRATORES) DO MUNICÍPIO DE 
POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO 
EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Entrega dos envelopes: 
até as 08h00min. do dia 22/12/2022. local: praça do Cidadão do 
Município de pomerode/sC. abertura dos envelopes: 08h00min. 
do dia 22/12/2022. local: sala de licitações no prédio da prefeitura 
Municipal de pomerode. o edital e demais esclarecimentos poderão 
ser obtidos no seguinte endereço e horário: 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.
pomerode / sC, 08 de dezembro de 2022.
WILHELM ZILZ
Secretário de Obras - SEOB

Cod. Mat.: 877089

prEFEiTUra MUniCipal dE porTo UniÃo
EsTado dE sanTa CaTarina
JUsTiFiCaTiVa dE inEXiGibilidadE dE liCiTaÇÃo
processo licitatório nº 274/2022
inexigibilidade de licitação n° 027/2022
Código registro TCE: 5E753E8dC550dE178d7880E307031E-
4FEa1bC6ab
Caracterização da situação: o Município necessita efetuar a con-
tratação de empresa especializada em psiquiatria para serviços 
de internação de adolescentes e adultos que necessitam de trata-
mento para transtornos mentais e/ou dependência química (álcool 
e drogas), residentes no município de porto União/sC.
descrição do objeto: o objeto da presente inexigibilidade é justa-
mente a contratação de empresa especializada em psiquiatria para 
serviços de internação de adolescentes e adultos que necessitam 
de tratamento para transtornos mentais e/ou dependência química 
(álcool e drogas), residentes no município de porto União/sC.
razão da Escolha: a escolha recaiu sobre a empresa Hospital e 
Maternidade de santa Cecília inscrita no CnpJ 85.997.872/0001-
29, eis que esta foi  devidamente habilitada no Credenciamento 
nº 002/2022, conforme ata e demais documentos anexos ao 
presente processo.
do preço: r$ 1.876.100,00 (hum milhão oitocentos e setenta e 
seis mil e cem reais).
O presente processo obedecerá a um limite orçamentário - financeiro 
de até r$ 1.876.100,00 (um milhão, oitocentos e setenta e seis mil 
e cem reais) para o período de um ano, em que será obedecido 
o limite mensal de 30 (trinta) leitos para adultos (igual ou superior 
a 18 anos) e 05 (cinco) leitos para adolescentes (maiores de 12 
anos e menores de 18 anos).
independente do número de credenciados, será obedecido o limite 
orçamentário e de internação mensal fixado acima.
os valores estipulados são estimados de consumo, dE aCordo 
CoM as nECEssidadEs da secretaria Municipal de saúde, não 
obrigando a administração em adquirir a sua totalidade.
do período: a contratação será pelo período de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inc. ii da lei nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores.
Justificativa: A presente inexigibilidade encontra respaldo no art. 
25 caput da lei 8.666/93,  face os motivos já expostos.
porto União, 08 de dezembro de 2022.
lUiz riCardo FanTin
presidente da Comissão permanente de licitação
decreto 1.414/2021

Cod. Mat.: 876778

Município de porto União
Extrato de ata de registro de preços.
ata de registro de preços 046/2022 - Educação
partes: Município de porto União e andré Matias Comércio de 
artigos de papelaria
objeto: aquisição de material escolar e de expediente
Valor: r$ 103.574,65 (cento e três mil, quinhentos e setenta e 
quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Vigência: 06 (seis) meses.
base legal: pregão Eletrônico 039/2022, lei 8.666/93.
porto União – sC, 23 de novembro de 2022.
Eliseu Mibach
prEFEiTo MUniCipal

Cod. Mat.: 876794

Município de porto União
Extrato de ata de registro de preços.
ata de registro de preços 047/2022 - Educação
partes: Município de porto União e boing Comércio atacadista 
de Materiais lTda
objeto: aquisição de material escolar e de expediente
Valor: r$ 4.407,00 (quatro mil, quatrocentos e sete reais)
Vigência: 06 (seis) meses.
base legal: pregão Eletrônico 039/2022, lei 8.666/93.
porto União – sC, 23 de novembro de 2022.
Eliseu Mibach
prEFEiTo MUniCipal

Cod. Mat.: 876796

Município de porto União
Extrato de ata de registro de preços.
ata de registro de preços 048/2022 - Educação
partes: Município de porto União e Esportiva Comércio de Ma-
teriais lTda
objeto: aquisição de material escolar e de expediente
Valor: r$ 29.223,34 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e três reais 
e trinta e quatro centavos)
Vigência: 06 (seis) meses.
base legal: pregão Eletrônico 039/2022, lei 8.666/93.
porto União – sC, 23 de novembro de 2022.
Eliseu Mibach
prEFEiTo MUniCipal

Cod. Mat.: 876798

Município de porto União
Extrato de ata de registro de preços.
ata de registro de preços 049/2022 - Educação
partes: Município de porto União e Esportiva Comércio de Ma-
teriais lTda
objeto: aquisição de material escolar e de expediente
Valor: r$ 29.223,34 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e três reais 
e trinta e quatro centavos)
Vigência: 06 (seis) meses.
base legal: pregão Eletrônico 039/2022, lei 8.666/93.
porto União – sC, 23 de novembro de 2022.
Eliseu Mibach
prEFEiTo MUniCipal

Cod. Mat.: 876799

Município de porto União
Extrato de ata de registro de preços.
ata de registro de preços 050/2022 - Educação
partes: Município de porto União e Máxima atacadista Eireli
objeto: aquisição de material escolar e de expediente
Valor: r$ 4.799,52 (quatro mil, setecentos e noventa e nove reais 
e cinquenta e dois centavos)
Vigência: 06 (seis) meses.
base legal: pregão Eletrônico 039/2022, lei 8.666/93.
porto União – sC, 23 de novembro de 2022.
Eliseu Mibach
prEFEiTo MUniCipal

Cod. Mat.: 876816

Município de porto União
Extrato de ata de registro de preços.
ata de registro de preços 051/2022 - Educação
Partes: Município de Porto União e Offerta Comércio Atacadista, 
Varejista, prestação de serviços e Consultoria Eireli.
objeto: aquisição de material escolar e de expediente
Valor: r$ 22.426,40 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e seis 
reais e quarenta centavos)Vigência: 06 (seis) meses.
base legal: pregão Eletrônico 039/2022, lei 8.666/93.
porto União – sC, 23 de novembro de 2022.
Eliseu Mibach
prEFEiTo MUniCipal

Cod. Mat.: 876819

Município de porto União
Extrato de ata de registro de preços.
ata de registro de preços 052/2022 - Educação
partes: Município de porto União e pixel informática Eireli
objeto: aquisição de material escolar e de expediente
Valor: r$ 1.722,24 (hum mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte 
e quatro centavos)
Vigência: 06 (seis) meses.
base legal: pregão Eletrônico 039/2022, lei 8.666/93.
porto União – sC, 23 de novembro de 2022.
Eliseu Mibach
prEFEiTo MUniCipal

Cod. Mat.: 876820
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Município de porto União
Extrato de ata de registro de preços.
ata de registro de preços 053/2022 - Educação
partes: Município de porto União e porto atacadista Eireli
objeto: aquisição de material escolar e de expediente
Valor: r$ 75.464,53 (setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta 
e quatro reais e cinquenta e três centavos)
Vigência: 06 (seis) meses.
base legal: pregão Eletrônico 039/2022, lei 8.666/93.
porto União – sC, 23 de novembro de 2022.
Eliseu Mibach
prEFEiTo MUniCipal

Cod. Mat.: 876821

Município de porto União
Extrato de ata de registro de preços.
ata de registro de preços 054/2022 - Educação
partes: Município de porto União e rsul Eireli Epp
objeto: aquisição de material escolar e de expediente
Valor: r$ 77.277,50 (setenta e sete mil, duzentos e setenta e sete 
reais e cinquenta centavos)
Vigência: 06 (seis) meses.
base legal: pregão Eletrônico 039/2022, lei 8.666/93.
porto União – sC, 23 de novembro de 2022.
Eliseu Mibach
prEFEiTo MUniCipal

Cod. Mat.: 876822

Estado de santa Catarina - prefeitura Municipal de rancho Quei-
mado - aviso de licitação deserta - processo licitatório nº 91/2022 
– Tomada de preços nº 15/2022 – objeto: escolha da proposta mais 
vantajosa para a contratação de Empresa para fornecimento de 
Materiais e Mão de obra para a pavimentação asfáltica, drenagem 
pluvial e sinalização viária da Estrada Geral rio dos Quatis – Estaca 
4 a 18, no Município de rancho Queimado/sC, através do Contrato 
de Repasse Federal n° 931909/2022, firmado pelo Município junto 
ao Ministério do desenvolvimento regional, e contrapartida do 
próprio Município. rancho Queimado. 08 de dezembro de 2022. 
publique-se. Cleci aparecida Veronezi. prefeita Municipal.

Cod. Mat.: 876776

PROCESSO LICITATORIO NR 145/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NR 40/2022
a prefeitura Municipal de rio do Campo torna público, a quem 
interessar que está lançado certame licitatório na modalidade pre-
gão presencial – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA 
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS. Estando marcado o prazo máximo para entrega dos 
envelopes de documentos e propostas para dia 21 de dezembro de 
2022, até as 09h00min, iniciando-se o julgamento da habilitação 
e proposta na mesma data, às 09h05min, na sede administrativa 
do município, sita na rua 29 de dezembro, n° 70, Centro, rio do 
Campo – sC. o inteiro teor deste Edital encontra-se disponível no 
endereço eletrônico: riodocampo.atende.net. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (47) 3564-8100. rio do Campo, 
08 de dezembro de 2022
Vidal balak – prefeito Municipal

Cod. Mat.: 876836

Estado de santa Catarina
Município de riqueza
departamento de licitações, Compras e Contratos
proCEsso liCiTaTório nº 844/2022
EdiTal ToMada dE prEÇos nº 06/2022
EXTraTo dE ConTraTo
ConTraTo nº 64/2022
Contratada: Caibi EMprEEndiMEnTos lTda – CnpJ nº 
01.496.099/0001-27. objeto: Quarto termo aditivo ao contrato 
nº 64/2022, referente à adição e supressão do valor inicialmente 
pactuado no contrato primitivo. data da Emissão: 07 de dezembro 
de 2022.
renaldo Mueller
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 876791

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 340/2022
OBJETO: aQUisiÇÃo dE MaTErial didÁTiCo soCioEMoCio-
nal (liVro) para os alUnos do prÉ i da rEdE MUniCipal 
dE Ensino dE sÃo bEnTo do sUl, para alinHaMEnTo 
das CoMpETÊnCias soCioEMoCionais QUE EsTÃo prE-
sEnTEs EM Todas as 10 CoMpETÊnCias GErais da bnCC. 
aQUisiÇÃo sErÁ FEiTa CoM rECUrsos proVEniEnTEs 
da TransFErÊnCia EspECial sCC 8467/2022 ConForME 
porTaria sEF n° 254/2022, ConForME TErMo dE rEFE-
rEnCia, pElo pEriodo dE 1 ano. (iniCiando EM JanEiro 
dE 2023, para EnGlobar o ano lETiVo dE 2023).
Forma do pregão: ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
recebimento das propostas: até às 08h30min do dia 21/12/2022
início da sessão: dia 21/12/2022, às 09h00min no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de 
Brasília – DF.
informações complementares: o edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados nos sites www.portaldecompraspu-
blicas.com.br e saobentodosul.atende.net  Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no departamento de suprimentos e patrimônio 
– divisão de Compras – do município de são bento do sul, situado 
à rua Jorge lacerda, 75, Centro, das 08h00 às 12h00min e das 
13h00min às 16h00min ou através do telefone (47) 3631-6125.
são bento do sul, 06 de dezembro de 2022.

JOSIAS TERRES
sECrETario MUniCipal dE EdUCaÇÃo

LEILA MARA DE OLIVEIRA JELLER
prEGoEira

Cod. Mat.: 876954

EsTado dE sanTa CaTarina. MUniCÍpio dE sÃo bErnar-
dino.proCEsso liCiTaTório nº 137/2022 - ModalidadE 
dispEnsa dE liCiTaÇÃo para obras E sErViÇos dE En-
GEnHaria n. 22/2022. o Município de são bernardino-sC, torna 
público aos interessados que  realizou dispEnsa dE liCiTaÇÃo, 
tipo menor preço, por item, para contratação de profissional na área 
de arquitetura e urbanismo para elaboração do projeto da praça 
central. Fundamentação legal - art. 24, inciso ii da lei n.8.666/93. 
proponente Mayara perazoli CpF n. 079.239.XXX-XX,valor r$ 
7.000,00 maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (49) 
36540054/0014/www.saobernardino.sc.gov.br.doM/sC  são ber-
nardino-sC, aos 08/12/2022. dalvir luiz ludwig- prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 877033

Processo ADM. nº 140/2022 – ADM. Chamamento Público nº 
001/2022 – ADM. Inexigibilidade de Licitação nº 013/2022 – 
ADM. objeto: Credenciamento de associação, onG ou osCip, 
capacitados e interessados em prestar serviços de recolhimento 
de cães e gatos errantes em situação de abandono, maus tratos, 
sem proprietários e feridos no município. Entrega dos Envelopes 
e Credenciamento: início as 8h do dia 09/12/2022 até as 8h do 
dia 12/01/2023.abertura dos Envelopes: 8:01h do dia 12 de janeiro 
de 2023. Edital e inf.: rua demetrio lorenz, 747, nos das 8h às 
11:30h e das 13:30h às 17:30h, fone (49) 3325-3030. saocarlos.
atende.net. são Carlos, 08 de dezembro de 2022. rudi Miguel 
sander - prefeito

Cod. Mat.: 876968

FUndo MUniCipal dE saÚdE dE sÃo FranCisCo do sUl-sC
AVISO DE ERRATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022
o FUndo MUniCipal dE saÚdE dE sÃo FranCisCo do 
sUl - sC, em conformidade com a lei nº 10.520/2002, decreto 
nº 3.555/2000 e decreto Municipal nº 381/2005 torna público para 

conhecimento dos interessados, que, o edital em epígrafe, sofreu 
alteração , no edital:
ONDE SE LÊ: item 14.1.3. a alínea 14.1.3.C. a) para o engenheiro 
civil ou arquiteto e urbanista, atestado(s) ou certidão(s) de responsa-
bilidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
acervo Técnico (CaT), emitido pelo CrEa ou CaU competente, 
que comprove(m) ter o profissional responsável técnico executado 
ou participado de execução de obra ou serviço(s) equivalentes ou 
semelhantes ao objeto da presente licitação, cuja parcela de Maior 
relevância é: EXECUÇÃo dE insTalaÇÃo oU ManUTEnÇÃo 
dE ar CondiCionado.
LEIA-SE: item 14.1.3. a alínea 14.1.3.C. a) Para o profissional 
técnico habilitado, atestado(s) ou certidão(s) de responsabi-
lidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certi-
dão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA ou CFT 
competente, que comprove(m) ter o profissional responsável 
técnico executado ou participado de execução de obra ou 
serviço(s) equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente 
licitação, cuja Parcela de Maior Relevância é: EXECUÇÃO DE 
INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
os demais itens permanecem inalterados.
A data do certame fica para  12/12/2022 ás 09:00h. A entrega dos 
envelopes  fica alterada para  12/12/2022 até ás 08:30h
o Edital encontra-se disponível no site www.saofranciscodosul.
sc.gov.br e diariomunicipal.sc.gov.br
são Francisco do sul, 08 de dezembro de 2022.
Jefferson Pacheco de MoraesGestor do Fundo Municipal de Saúde

Cod. Mat.: 876789

prEFEiTUra MUniCipal dE sÃo FranCisCo do sUl–sC
aViso dE liCiTaÇÃo
a prEFEiTUra MUniCipal 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, decreto Municipal nº 3.310/2020, que regulamentam 
a licitação na modalidade de pregão Eletrônico, bem como, a lei 
8.666/93, que realizará o procedimento licitatório abaixo:
LICITAÇÃO Nº 208/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – Tipo Menor 
preço por iTEM.
OBJETO:  o objeto da presente licitação é a escolha da proposta 
mais vantajosa para a aquisição de material esportivo para atender 
para as atividades desportivas da secretaria Municipal de Esportes, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.
Data e horário para início da entrega das propostas:
Data e horário: 08 de dezembro de 2022 às 08h.
Data e horário limite para entrega das propostas:
Dia:  20 de dezembro de 2022 às 08h00.
Início da Sessão de Disputa de Preços:
Data/Hora: 20 de dezembro de 2022 às 08:30h.
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, no horário das 
08:00h às 14:00h ou nos sites: www.saofranciscodosul.sc.gov.br;
www.diariomunicipal.sc.gov.br/site;
www.comprasgovernamentais.gov.br – UasG 988319.
são Francisco do sul, 07 de dezembro de 2022.
Carlos roberto nunes
secretário Municipal de administração e Gestão de pessoas

Cod. Mat.: 876838

prEFEiTUra MUniCipal dE sÃo FranCisCo do sUl–sC
aViso dE liCiTaÇÃo
a prEFEiTUra MUniCipal 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, decreto Municipal nº 3.310/2020, que regulamentam 
a licitação na modalidade de pregão Eletrônico, bem como, a lei 
8.666/93, que realizará o procedimento licitatório abaixo:
LICITAÇÃO Nº 215/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – Tipo Menor 
preço por item.
OBJETO:  o objeto da presente licitação é a escolha da proposta 
mais vantajosa para a aquisição de materiais de expediente, 
descartáveis e lâmpadas para a delegacia da polícia Civil de são 
Francisco do sul, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
data e horário para início da entrega das propostas:
data e horário: 09 de dezembro de 2022 às 08 h.
data e horário limite para entrega das propostas:
dia:  03 de janeiro de 2023 às 09h.
início da sessão de disputa de preços:
data/Hora: 03 de janeiro de 2023 às 09h.
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, no horário das 
08:00h às 14:00h ou nos sites: www.saofranciscodosul.sc.gov.br;
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www.diariomunicipal.sc.gov.br/site;
www.comprasgovernamentais.gov.br – UasG 988319.
são Francisco do sul, 08 dezembro de 2022.
Carlos roberto nunes
secretário Municipal de administração e Gestão de pessoas

Cod. Mat.: 876839

prEFEiTUra MUniCipal dE sÃo FranCisCo do sUl–sC
aViso dE liCiTaÇÃo
a prEFEiTUra MUniCipal 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, decreto Municipal nº 3.310/2020, que regulamentam 
a licitação na modalidade de pregão Eletrônico, bem como, a lei 
8.666/93, que realizará o procedimento licitatório abaixo:
LICITAÇÃO Nº 216/2022 – PREGÃO PRESENCIAL – Tipo Menor 
preço por lote.
obJETo:  Contratação de empresa especializada para locação 
de arquibancada, camarotes, tendas e grades de isolamento para 
os eventos de verão 2023 – realização dos campeonatos Taça 
ndTV beach soccer e de Futsal 2023, os quais serão realizados 
na praia da Enseada, Município de são Francisco do sul , em 
conformidade com      as especificações constantes do Anexo I, 
parte integrante deste Edital.
Data e horário limite para entrega das propostas: 21 de de-
zembro de 2022 às 08:30 hrs.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 21 de dezembro de 
2022 às 10:00 hrs.
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, no horário das 
08:00h às 14:00h ou nos sites: www.saofranciscodosul.sc.gov.br;
www.diariomunicipal.sc.gov.br/site;
são Francisco do sul, 08 de dezembro de 2022.
Carlos roberto nunes
secretário Municipal de administração e Gestão de pessoas

Cod. Mat.: 876841

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE–SC, aTraVÉs 
do sr. prEFEiTo, torna público para conhecimento dos interes-
sados, que realizará Sessão de Licitação no dia 17 de janeiro de 
2023, às 08h15min, no Centro administrativo no endereço, rua 
Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 205/2022. MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 
P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 022/2022. OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO 
DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC
informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-
8500 – ramal 8502. site www.saolourenco.sc.gov.br.
são lourenço do oeste – sC, 07 de dezembro  de 2022.
RAFAEL CALEFFI
PREFEITO MUNICIPAL

Cod. Mat.: 877051

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 56/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS – EMPREITADA GLOBAL

AVISO DE LICITAÇÃO

VANDERLEI BONALDO, prefeito Municipal de são Miguel da boa 
Vista (sC), torna público, licitação do tipo TOMADA DE PREÇOS 
– EMPREITADA GLOBAL, com fundamento na lei 8.666/93, para 
PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO, TERRA-
PLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, NA LINHA POÇO PARADO 
TRECHO I, II E III, COM ÁREA 7.785,15 M², e estará recebendo 
envelopes da documentação e proposta até às 08:00 horas do dia 
27/12/2022. Maiores informações, bem como cópia do edital na 
integra encontram-se disponíveis no site do município, bem como 
poderão ser obtidas com o setor de licitações, e setor de compras, 
de segunda a sexta–Feira, horário de expediente, das 07:30 às 
11:30 e das 13:00 as 17:00 horas. a presente licitação será regida 
pela lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. são Miguel da boa 
Vista (sC), 08/12/2022.

VANDERLEI BONALDO – Prefeito Municipal.
Cod. Mat.: 877073

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PMTC Nº 71/2022
DATA: 08/12/2022
OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico - pessoa 
jurídica para realização do show infantil os peraltas na programação 
do natal 2022 no município Trombudo Central.
VALOR TOTAL: r$ 10.000,00 (dez mil reais)
CONTRATADA: Marcos andre annes     CnpJ: 94.751.641/0001- 21
EMBASAMENTO LEGAL: artigo 25, inciso iii da lei Federal nº 
8.666/93, e demais alterações posteriores.

Geovana Gessner
prefeita Municipal

Cod. Mat.: 877028

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 199/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 199/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
representante legal, prefeita Municipal, Mariza Costa, torna 
público o objeto deste pregão Eletrônico, destinado à aquisição 
de máquina agrícola através de ConVÊnio Mapa 923072/2021 
plaTaFaorMa +brasil n° 552814/2021 para ampliar o aten-
dimento à população fortalecendo o setor agropecuário. data e 
horário do recebimento das propostas: até às 07h30min do dia 
22/12/2022. data e horário início da disputa: 08h00min do dia 
22/12/2022. disponibilização do edital no endereço eletrônico www.
urubici.sc.gov.br, informações complementares poderão ser obtidas 
através do e-mail licitacao@urubici.sc.gov.br ou telefone (0xx49) 
32784211, em horário das 12h00min às 18h00min junto ao setor 
de compras e licitações. Cumpridas as formalidades, publique-se 
o presente Edital para que surta seu jurídico e legal efeito. Urubici, 
09 de dezembro de 2022. Mariza Costa - prefeita Municipal.

Cod. Mat.: 877100

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade de Tomada 
de Preços nº 0044/2022, do tipo menor preço global, tendo como 
objeto a Contratação de Empresa especializada para a execu-
ção de finalização de obra, com a instalação de acabamentos, 
instalações elétricas e hidrossanitárias, no Campo de Futebol 
do bairro João Winckler, na cidade de Xanxerê, conforme descrito 
no Memorial descritivo, orçamento e projetos anexos ao presen-
te. o recebimento das propostas até às 08h45min do dia 25 de 
janeiro de 2023 no setor de protocolo e a abertura será realizada 
às 09h00min do mesmo dia, na sala de licitações da prefeitura 
Municipal de Xanxerê. retirada do Edital e anexos no website da 
prefeitura Municipal www.xanxere.sc.gov.br. Xanxerê-sC, 08 de 
dezembro de 2022. oscar Martarello – prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 876773

MUNICÍPIO DE XANXERÊ
PROCESSO Nº 0281/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
0037/2022
o MUniCÍpio dE XanXErÊ, neste ato representado pelo prefeito 
Municipal, Sr. Oscar Martarello, justifica a Dispensa de Licitação 
para a aquisição de um kit de treliças e duas caixas de som para 
uso em eventos da prefeitura Municipal de Xanxerê-sC, com a 
empresa FoTo XanXErE EirEli, inscrita no CnpJ sob o nº 
00.205.827/0001-31, no valor total r$ 17.500,00 (dezessete mil 
e quinhentos reais) de acordo com o parecer Jurídico e lei nº 
8.666/93 e suas alterações, em seu art. 24, inciso ii.
Xanxerê-sC, 30 de novembro de 2022. oscar Martarello – prefeito 
Municipal.

Cod. Mat.: 876999

ConCEssÃo dE liCEnÇa aMbiEnTal
licença ambiental prévia - lap

Mineração rio do ouro ltda., torna público que recebeu do 
instituto do Meio ambiente do Estado de santa Catarina (iMa) a 
licença ambiental prévia (lap), válida por 60 (sessenta) meses, 
para ampliação da área de lavra a céu aberto com desmonte por 
explosivo da Mina ribeirão do ouro, localizada no bairro ribeirão 
do ouro, município de botuverá/sC.

iMa- instituto do Meio ambiente de santa Catarina
av. Mauro ramos , 428, Centro
CEp: 88020-300 – Florianópolis/sC
Fone: (48) 3665 4190
Email:  "mailto:ima@ima.sc.gov.br" ima@ima.sc.gov.br
url:  "http://www.ima.sc.gov.br" www.ima.sc.gov.br

Cod. Mat.: 876014

Comunicamos a perda das impressoras fiscais tipo ECF-IF, marca 
bEMaTECH, modelo ECF-iF Mp-4000 TH Fi, versão 01.00.02, fabri-
cação bE091410100011224386 e bE091410100011223966, conforme 
boletim de ocorrência n. 1021248/2022-bo-00612.2022.0012168. 
ricardo Floriani, CnpJ n. 06.967.268/0001-83.

Cod. Mat.: 876033

Comunicamos a perda da impressora fiscal tipo ECF-IF, marca 
bEMaTECH, modelo ECF-iF Mp-4000 TH Fi, versão 01.00.02, 
fabricação bE091510100011255037, conforme boletim de ocorrência 
n. 1021248/2022-bo-00612.2022.0012168. ricardo Floriani ME, 
CnpJ n. 06.967.268/0002-64.

Cod. Mat.: 876035

CONDOR INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.
CNPJ nº 12.073.475/0001-97
NIRE 42204510303
SÃO BENTO DO SUL – SC
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
DATA: 31/10/2022; HORA: 10h00min; LOCAL: sede social da 
sociedade, rua José Fendrich, 450, bairro progresso, CEp 89281-
099, na cidade de São Bento do Sul/SC; CONVOCAÇÃO E PRE-
SENÇAS: restou dispensada a convocação, haja vista a presença 
de sócios representando 100% (cem por cento) do capital social; 
MESA DIRIGENTE: presidente – alexandre Wiggers, secretário 
– Elzo Duda; DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE 
(conforme ordem do dia): 1º) autorizar a publicação da presente ata 
em forma de sumário e sem a assinatura dos sócios; 2º) aprovada 
a cessão e transferência de 1 quota pertencente ao sócio alexandre 
Wiggers para a sócia Condor s.a., passando a sociedade a ser 
uma sociedade limitada unipessoal; 3º) aprovado o aumento de 
capital da sociedade em r$ 6.464.183,00, mediante capitalização 
de lucros, passando a ser de r$ 17.221.706,00. 4º) aprovada a 
Proposta, Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Sociedade, 
datada de 01/10/2022, com versão de parcela do patrimônio cindido 
na única sócia Condor s.a., no valor de r$ 12.221.706,00, sem 
qualquer aumento de capital na cindenda, tampouco relação de 
substituição de quotas, com a consequente redução de capital 
no mesmo montante perante a sociedade, passando a ser de r$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais). a cláusula 5ª, do Contrato 
social, passará a vigorar com a seguinte redação: “CLÁUSULA 
5ª – O Capital Social é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de re-
ais), representado por 5.000.000 (cinco milhões) quotas, no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralmente subscrito e 
integralizado, em bens e moeda corrente nacional, detido unicamente 
pela sócia CONDOR S.A.” 5º) aprovada a nomeação da empresa 
sappia aUdiTorEs indEpEndEnTEs como perita especiali-
zada para avaliar o patrimônio líquido da sociedade a ser cindido 
com base no balanço encerrado em 30/09/2022; 4º) aprovada a 
operação de cisão parcial da sociedade, nos termos do protocolo 
e Justificação, bem como o laudo de avaliação apresentado pela 
empresa especializada, tudo a ser refletido em alteração contratual 
da sociedade. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, 
o sr. presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura 
da presente ata, que foi lida e achada conforme, sendo aprovada 
e assinada por todos. (ass.) alexandre Wiggers – presidente e 
Sócio; Elzo Duda – Secretário. Condor S.A. – Sócia, representada 
por seus Diretores, Alexandre Wiggers e Elzo Duda. Certificamos 
que a presente Ata é a descrição fiel do ocorrido e faz parte do 
livro de atas de reuniões de sócios da sociedade. são bento 
do sul – sC, 31 de outubro de 2022. protocolo 222542411 de 
18/11/2020. registro em 22/11/2022. data dos Efeitos 31/10/2022. 
blasco borges barcellos – secretário-geral.

Cod. Mat.: 876450
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CONDOR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
CnpJ nº 35.543.043/0001-06
nirE 42206033120
sÃo bEnTo do sUl – sC
ATA DE DELIBERAÇÃO DE ÚNICA SÓCIA
DATA: 31/10/2022; HORA: 10h30min; LOCAL: sede social da 
sociedade, rua augusto Klimmek, nº 325, sala 3, Centro, CEp 
89280-301, na cidade de São Bento do Sul/SC; CONVOCAÇÃO 
E PRESENÇAS: restou dispensada a convocação, haja vista a 
presença da única sócia representando 100% (cem por cento) do 
capital social; MESA DIRIGENTE: presidente – alexandre Wiggers, 
Secretário – Elzo Duda; DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNA-
NIMIDADE (conforme ordem do dia): 1º) autorizar a publicação da 
presente ata em forma de sumário e sem a assinatura da sócia; 2º) 
Aprovada a Proposta, Protocolo e Justificação de Incorporação da 
sociedade, datada de 05/10/2022, com versão do seu patrimônio 
líquido na incorporadora pErFECT EQUipaMEnTos dE liMpEza 
lTda., CnpJ 03.210.886/0001-96, nirE JUCEpar 41210398381, 
no valor de r$ 7.697.997,00, totalmente destinado ao seu aumento 
de capital social. a única sócia da sociedade, Condor s.a., receberá 
nova quotas a serem emitidas na incorporadora em decorrência 
da incorporação; 3º) aprovada a nomeação da empresa sappia 
aUdiTorEs indEpEndEnTEs como perita especializada para 
avaliar o patrimônio líquido da sociedade a ser cindido com base 
no balanço encerrado em 30/09/2022; 4º) aprovada a operação 
de incorporação da Sociedade, nos termos do Protocolo e Justifi-
cação, bem como o laudo de avaliação apresentado pela empresa 
especializada, tudo a ser refletido em alteração contratual da 
sociedade, sendo declarada extinta na presente data, estando os 
administradores autorizados a providenciar qualquer ato necessário 
à sua consecução. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, 
o sr. presidente suspendeu os trabalhos e determinou a lavratura 
da presente ata, que foi lida e achada conforme, sendo aprovada 
e assinada por todos. (Ass.) Alexandre Wiggers – Presidente; Elzo 
duda – secretário. Condor s.a. – sócia, representada por seus 
Diretores, Alexandre Wiggers e Elzo Duda. Certificamos que a 
presente Ata é a descrição fiel do ocorrido e faz parte do livro de 
atas de reuniões de sócios da sociedade. são bento do sul – sC, 
31 de outubro de 2022. Conforme 7ª alteração Contratual, com 
registro em 02/12/2022, data dos Efeitos 30/11/2022, arquivamento 
20222293888, protocolo 222293888 de 30/11/2022, Chancela 
477920529177841. blasco borges barcellos – secretário-geral.

Cod. Mat.: 876460

IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA.
ARMAZÉM GERAL

REGULAMENTO INTERNO
(IN DREI 72/2019 – Art. 1º, Inciso II)

1. a unidade de armazenamento de iMbiTUba FErTilizanTEs 
lTda., estabelecida a rua João de Carvalho, s/nº., Fundos do 
distrito industrial, bairro nova brasilia, CEp 88.780-000, em imbi-
tuba/sC., destinam-se basicamente à guarda de produtos primá-
rios, produtos semi-industrializados e produtos industrializados 
para armazenamento.
2. a capacidade das  unidades de armazenamento, na data de 
expedição deste rEGUlaMEnTo, é a seguinte:
2.1. nos armazéns da imbituba Fertilizantes ltda. Endereço: rua 
João de Carvalho, s/n – Fundos do distrito industrial – nova bra-
sília – 88780-000 imbituba – sC:

• Área total do terreno: 95.274 m²
• Área total de armazenagem: 18.400 m²
• Capacidade de armazenagem: 93.000 t

1. Toda e qualquer mercadoria para a qual for solicitada armaze-
nagem, antes de ser admitida no armazém, será examinada, efe-
tuando-se uma pré-análise para verificar se a mesma está dentro 
dos padrões permitidos.
2. Qualquer produto, para ser armazenado, deverá obrigatoria-
mente ser antes pesado e analisado com equipamentos de imbi-
tuba Fertilizantes ltda., únicos aceitos como válidos.
3. no caso de produtos alimentares industrializados, quando de 
seu recebimento, deverão estar acobertados por nota fiscal e 
pelo Certificado de Inspeção da Secretaria de Inspeção de Pro-
duto animal, expedido pelo Ministério da agricultura.
4. Todos os produtos nos quais que haja comprovada necessida-
de, deverão ser reembalados na entrada do armazém, mediante 
prévia anuência do depositante, correndo as despesas por conta 
do mesmo.
5. as embalagens que obrigatoriamente tiverem que ser substitu-
ídas, deverão ser fornecidas pelo depositante.
6. Em nenhum caso serão recebidas:
a. Mercadorias que possam contaminar ou afetar a qualidade das 
mercadorias já em depósito.
b. Mercadorias mal acondicionadas, que possam ocasionar der-

rames, avarias e desmoronamento de pilha, etc.
c. Mercadorias que sofram influência de temperatura, e fora dos 
padrões.
d. Mercadorias desacompanhadas de documentação legal.
1. o julgamento da situação de uma mercadoria, com relação às 
restrições de que trata o item anterior, é única e exclusivamente 
de alçada da imbituba Fertilizantes ltda.
2. imbituba Fertilizantes ltda., em nenhuma hipótese, se respon-
sabilizará pelos danos causados pela má qualidade dos produtos 
e que afetem a própria conservação, todavia, permitirá a interfe-
rência de técnicos das partes interessadas durante a operação, 
ficando os mesmos, responsáveis pelos resultados e consequ-
ências.
3. É terminantemente proibida a entrada de estranhos nos ar-
mazéns. Caso o depositante ou seu preposto queiram vistoriar 
mercadoria de sua propriedade, poderá fazê-lo com a devida 
permissão do fiel depositário e acompanhado por funcionário da 
imbituba Fertilizantes ltda., designado para tal.
4. a retirada de amostras após a armazenagem, somente poderá 
ser feita pelo próprio depositante ou por pessoa por ele creden-
ciada por escrito, sempre na presença do fiel depositário.
5. imbituba Fertilizantes ltda. não responderá pela natureza, tipo, 
qualidade e estado das mercadorias contidas em envoltórios in-
violáveis ficando a autenticidade por conta da indicação contida 
nos mesmos.
6. Toda vez que a arMazEnadora receber mercadorias nas 
condições do item anterior, fará constar uma observação, tanto 
no recibo, quando no certificado de depósito.
7. imbituba Fertilizantes ltda. poderá armazenar produtos de um 
mesmo tipo, qualidade, classificação e preço, mesmo pertencen-
tes a vários depositantes.
8. imbituba Fertilizantes ltda. não efetuará reembalagem de mer-
cadoria empregando embalagem usada, que ela considere em 
mau estado ou contendo “marca registrada” de produtos da mes-
ma espécie, de terceiros, salvo sendo autorizada a utilização da 
marca por quem de direito.
9. o prazo de depósito será de 06 (seis) meses, conforme pre-
visto no art. 10º do decreto-lei nº 1102, de 21 de novembro de 
1903, podendo ser prorrogado se convier à imbituba Fertilizantes 
ltda.
10. imbituba Fertilizantes ltda. não se responsabilizará por mer-
cadorias com prazo de vencimento expirado ou que venha a ex-
pirar durante a armazenagem. o prazo de vencimento deverá 
constar no recibo ou certificado de depósito, quando for o caso.
11. as amostras da entrega de cada partida permanecerão à dis-
posição dos interessados pelo prazo de 7 (sete) dias.
12. as mercadorias ou produtos depositados nos armazéns da 
arMazEnadora serão segurados contra incêndio, vendaval e 
alagamento, direta e exclusivamente por conta de imbituba Ferti-
lizantes ltda., em seu nome, sendo a cobrança do seguro estabe-
lecida em sua tabela de tarifas de prestação de serviços.
13. a cobertura de seguro contra riscos, tais como avarias, ví-
cios intrínsecos, falta de acondicionamento (inclusive inundação), 
mesmo pelos casos de força maior, deverá ser objeto de acordo 
entre arMazEnadora e a dEposiTanTE, nos termos do art.º 
37, parágrafo, da lei nº 1102 de 21.11.1903.
14. Toda e qualquer retirada de mercadoria deverá ser assistida 
pelo depositante ou preposto credenciado, à quem compete as-
sinar os respectivos documentos de entrega. a falta de cumpri-
mento dessa exigência desobriga o depositário de responder por 
qualquer diferença de peso ou quantidade que porventura venha 
a ser alegado posteriormente. o peso de entrega será o líquido 
na entrada com a dedução de quebra normal, quando for o caso.
15. 19 – a entrega de mercadoria em caso de venda, transferên-
cia ou financiamento de produtos armazenados, somente será 
efetuada mediante autorização escrita, formal e entrega dos res-
pectivos títulos, bem como de pagamento das despesas, envol-
vendo a aludida mercadoria.
16. a imbituba Fertilizantes ltda. poderá utilizar-se do direito de 
retenção da mercadoria depositada como garantia de pagamento 
dos custos da guarda e manutenção do respectivo produto de-
positado.
17. para os serviços cobrados a peso, a taxa mínima aplicável a 
cada lote será de 1 (uma) tonelada.
18. para efeito de “ad ValorEM”, os valores dos produtos serão 
reajustados de acordo com o índice vigente ou preço de mercado, 
nunca inferior do preço mínimo garantido pelo Governo Federal, 
mês a mês. o “ad ValorEM, constitui-se de uma tarifa comple-
mentar de armazenagem aplicada sobre o valor do produto em 
depósito.
19. O horário oficial dos serviços é das 07:30h às 11:30h e das 
13:00h às 17:48h, de segunda-feira a sexta-feira.
20. serviços extraordinários, assim considerados os fora do ho-
rário normal previsto no item anterior, serão negociados entre as 
partes interessadas.
21. os pagamentos decorrentes de armazenagem deverão ser 
feitos de acordo com as condições contratadas.
22. os serviços não previstos na tabela tarifária de prestação de 
serviços ou dependentes de aparelhamento não existentes nas 

unidades da imbituba Fertilizantes ltda., poderão ser executados 
mediante entendimentos sobre a possibilidade e o preço.
23. no presente regulamento a palavra “arMazÉns” deve ser 
considerada como serviços de armazenamentos e armazéns ge-
rais.
24. os casos omissos serão resolvidos pela imbituba Fertilizan-
tes ltda., nos termos da legislação que regulamenta o assunto.
imbituba, 11 de fevereiro de 2021.

José roberto Martins          daltro orlei Melara
diretor                    Gerente Geral

registro na JUCEsC em 06/12/2022 data dos Efeitos 05/12/2022
arquivamento 20222553146 protocolo 222553146 de 18/11/2022

Cod. Mat.: 876583

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE ARMAZÉM GERAL
instrução normativa drEi nº 72, de 19/12/ 2019
(art. 1, § 1º, inciso i)
A EMPRESA
nome Empresarial:
IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA
domicílio:
RUA JOÃO DE CARVALHO, SN – FUNDOS DO DISTRITO IN-
DUSTRIAL – NOVA BRASÍLIA – IMBITUBA – SANTA CATARINA 
- CEP: 88.780-000
Capital:
R$ 18.240.000,00 (dezoito milhões, duzentos e quarenta reais).
O ESTABELECIMENTO
Título do Estabelecimento:
ARMAZÉNS IMBITUBA FERTILIZANTES – IF  Área do terreno: 
95.274  m²

UnidadEs ÁrEa m²
arMazÉM 1 10.500,00
arMazÉM 2 6.900,00
arMazÉM 3 1.000,00

localização:
IMBITUBA FERTILIZANTES – IF
rua João de Carvalho, sn – Fundos do distrito industrial – nova 
brasília –
iMbiTUba – sanTa CaTarina – CEp: 88.780-000

Capacidade:
IMBITUBA FERTILIZANTES – IF

UnidadE Tipo CapaCidadE (t)
arMazÉM 1 GranEl sólido 40.000

CarGa GEral 18.000
arMazÉM 2 GranEl sólido 25.000

CarGa GEral 8.000
arMazÉM 3 GranEl sólido 2.000

Comodidade:
IMBTUBA FERTILIZANTES – IF
• instalações (refeitório e sanitários) para empregados e moto-
ristas.
• Escritórios para empresas usuárias

segurança:
IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA – IF
armazéns com segurança privada contratada 24h.

descrição minuciosa dos equipamentos dos armazéns de confor-
midade com o tipo de armazenamento:
IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA – IF
2 balanças rodoviárias Cap. 120 t
1 Unidade de mistura de fertilizantes completa, com expedição de 
produto ensacado e em big bag, com capacidade produtiva de 60 t/h
1 Unidade de ensaque de fertilizante, elemento simples, com 
expedição de produto ensacado e em big bag, com capacidade 
produtiva de 120 t/h
1 Unidade de aplicação de polímero em grânulos de fertilizante, 
com expedição a granel, com capacidade produtiva de 30 t/h
Empilhadeiras e pás Carregadeiras
Moegas e equipamento para descarga aérea para graneis sólidos

AS MERCADORIAS A SEREM RECEBIDAS EM DEPÓSITO
natureza:
IMBITUBA FERTILIZANTES – IF

UnidadE naTUrEza da MErCadoria
arMazÉM 1 FErTilizanTEs/ EMbalaGEns
arMazÉM 2 FErTilizanTEs/ EMbalaGEns
arMazÉM 3 FErTilizanTEs/ EMbalaGEns
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discriminação:

naTUrEza disCriMinaÇÃo da MErCadoria
FErTilizanTEs Ureia, Map, dap, Cloreto de potássio, 

salitre, ssp, saM, Tsp, np, Cálcio etc.
EMbalaGEns sacaria e big bag utilizado no processo 

industrial

AS OPERAÇÕES E OS SERVIÇOS A QUE SE PROPÕE
NA IMPORTAÇÃO
• Tratamento Tributário diferenciado – TTd (diferimento de iCMs 
na importação)
• recepção
• pesagem
• Empilhamento
• armazenagem
• recuperação das pilhas
• Expedição ao Consignatário/dono da Mercadoria
• pesagem
• supervisão e controle
• Expedição de documentos
NA EXPORTAÇÃO
• Tratamento Tributário diferenciado – TTd (formação de lotes 
para exportação)
• recepção
• pesagem
• Empilhamento
• armazenagem
• recuperação das pilhas
• Expedição para embarque
• pesagem
• supervisão e controle
• Expedição de documentos

IMBITUBA, SC 18 DE outubro DE 2022

JOSE ROBERTO MARTINS                       DALTRO ORLEI MELARA
DIRETOR                                                                GERENTE GERAL

registro na JUCEsC em 06/12/2022 data dos Efeitos 05/12/2022
arquivamento 20222554746 protocolo 222554746 de 18/11/2022

Cod. Mat.: 876625

Extrato do Temo de Compromisso nº. 198/2022 – iMa luiz Gustavo 
Estoele deboite, CpF: 064.593.359-74, informa que celebrou Termo 
de Compromisso com o instituto do Meio ambiente – iMa, em 06 
de dezembro de 2022, tendo por objeto melhoria na qualidade 
ambiental, com a conversão da multa aplicada em: a) Fazer cessar, 
corrigir e/ou recuperar o dano ambiental, conforme o caso, apresen-
tando projeto a ser aprovado pelo IMA; b) Efetuar o pagamento do 
DARE no valor de 10% da multa fixada, com valores atualizados, 
perfazendo r$ 3.000,00 (três mil reais). Vigência: 6 (seis) meses.

Cod. Mat.: 876662

Súmula Concessão de Licença Ambiental de Operação
GPR COMBUSTÍVEIS SBS LTDA - CnpJ 26.218.253/0001-20, 
torna público que recebeu do iMa – instituto do Meio ambiente de 
santa Catarina, a licença ambiental de operação  n° 7620/2022 
para atividade de Comércio de combustíveis líquidos e gasosos em 

postos revendedores, postos flutuantes e instalações de sistema 
retalhista, com lavagem ou lubrificação de veículos situado na Av. 
são bento, 788, rio negro, município de são bento do sul/sC.

Cod. Mat.: 876800

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
COTAÇÃO ELETRÔNICA (LEILÃO) N.º 001/2022
Tipo: proposta Maior Valor. Objeto: Venda individual de veículos 
de propriedade da Fundação de apoio ao Hemosc/Cepon: lote 1) 
CarGa CaMinHÃo MErCEdEs-bEnz - ModElo 710, lote 2) 
Van FUrGÃo ModElo sprinTEr 313 Cdi, lote 3) aUToMóVEl 
ModElo loGan EXp 1.0 16V e lote 4) aUToMóVEl ModElo 
MEGanE dYn. 2.0 aT. Envio das Propostas: até dia 15/12/2022 
às 09 horas. Obtenção do Edital: através do e-mail leilao@fahece.
org.br ou www.fahece.org.br (48) 3212-1350.
Florianópolis, 09 de dezembro de 2022.
Keite Mendonça
Compras - FAHECE

Cod. Mat.: 876823

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BAL-
NEÁRIO CAMBORIÚ - EMASA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022
obJETo: rEGisTro dE prEÇos para EVEnTUal aQUisiÇÃo 
dE poliClorETo dE alUMinio para a EsTaÇÃo dE TraTa-
MEnTo dE EsGoTo – ETE noVa EspEranÇa.
Tipo de licitação: Menor preço Global.
Entrega dos envelopes: até às 10:30 horas (Horário de brasília) 
do dia 21 de dezembro 2022.
data e horário de abertura: às 10:40 horas (Horário de brasília) 
do dia 21 de dezembro 2022.
local: sede administrativa da EMasa – 4ª avenida, 250, Centro, 
balneário Camboriú/sC.
rETirada do EdiTal: http://emasa.com.br/emasa/licitacoes/
licitacoes
balneário Camboriú, 09 de dezembro de 2022.
douglas Costa beber rocha
diretor Geral
EMasa - Quarta avenida, 250, Centro - balneário Camboriú/sC.

Cod. Mat.: 876920

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
OSTEC — TECNOLOGIA LIVRE LTDA EPP
CNPJ Nº 07.274.801/0001-94

Convidamos os senhores sócios para a reunião de sócios a ser 
realizada no dia 19 de dezembro de 2022, na sede social, sita na 
rua Coronel Cabral, 158, sala F, Centro, CEp 88701-080, Tubarão/
sC, às 08h00min em primeira convocação, com a presença que 
represente, no mínimo, a maioria do capital social e, em segunda 
convocação, 09h300min, com qualquer número, com a seguinte 
ordem do dia:
Alterar o Contrato Social;
Deliberar sobre a implementação de Governança Corporativa;
deliberar sobre o plano do trabalho para o exercício que se inicia

Tubarão, 08 de dezembro de 2022.

Cassio brodbECK Caporal
administrador

Cod. Mat.: 876937

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
OSTEC SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ Nº 12.578.504/0001-72

Convidamos os senhores sócios para a reunião de sócios a ser 
realizada no dia 19 de dezembro de 2022, na sede social, sita na 
rua Coronel Cabral, nº 158, sala G, Centro, Tubarão, sC, CEp 
88701-050, às 18h00min em primeira convocação, com a presen-
ça que represente, no mínimo, a maioria do capital social e, em 
segunda convocação, 19h00min, com qualquer número, com a 
seguinte ordem do dia:
Alterar o Contrato Social;
Deliberar sobre a implementação de Governança Corporativa;
deliberar sobre o plano do trabalho para o exercício que se inicia

Tubarão, 08 de dezembro de 2022.

Cassio brodbECK Caporal
administrador

Cod. Mat.: 876942

assoCiaÇÃo dE pEnsionisTas do iprEV – apiprEV
EdiTal dE ConVoCaÇao n°
assEMblEia GEral EXTraordinÁria
a associação de pensionistas do instituto de previdência do Estado 
de santa Catarina, de acordo com o parágrafo segundo do artigo 12 
do Estatuto da apiprEV, ConVoCa os seus associados para dar 
continuidade à assembleia Geral Extraordinária do dia 24.11.2022 
suspensa por motivo de tumulto ao final. A pauta será única:
Votação para aprovação ou não do Estatuto da apiprEV já debatido.
dia: 15 de dezembro de 2022.
local: sede da associação de pensionistas do iprEV
rua deodoro, 200, sala 31, 3º andar, Centro, Florianópolis (sC).
Hora: das 14h às 17h.
Esta convocação se dará a partir da data de sua publicação.
Florianópolis, 06 de dezembro de 2022.
a diretoria

Cod. Mat.: 876943

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
OSTEC INTERNACIONAL LTDA.
CNPJ : 18.770.027/0001-29

Convidamos os senhores sócios para a reunião de sócios a ser 
realizada no dia 19 de dezembro de 2022, a ser realizada na rua 
Coronel Cabral, 158, sala F, Centro, CEp 88701-080, Tubarão/
sC, às 13h00min em primeira convocação, com a presença que 
represente, no mínimo, a maioria do capital social e, em segunda 
convocação, 14h00min, com qualquer número, com a seguinte 
ordem do dia:
Alterar o Contrato Social;
Deliberar sobre a implementação de Governança Corporativa;
deliberar sobre o plano do trabalho para o exercício que se inicia

Tubarão, 08 de dezembro de 2022.

Cassio brodbECK Caporal
administrador

Cod. Mat.: 876949

Diário Oficial de Santa Catarina
Há 88 anos conferindo legalidade, transparência, publicidade e perenidade aos 
atos oficiais do Estado.
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA O DIÁRIO OFICIAL
1. CADASTRAMENTO
Os interessados deverão ser previamente cadastrados. Caso não 
esteja cadastrado, nosso usuário terá, disponível em nosso site 
portal.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 automa-
ticamente 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 compro-
metem a cumprir todas as regras previstas.

2. REGRAS DE EDITORAÇÃO
Nos documentos enviados, as seguintes formatações devem ser ob-
servadas: 
A. o formato eletrônico do DOE é em formato tabloide, com área 

de impressão de: 24,00 cm de largura X 30,0 cm de altura (o 
SIGIO acomodará seu texto nas colunas do jornal);

B. a fonte (letra) deverá ser sempre arial sem variações, e o tama-
nho do corpo 8;

C. o espaçamento entre linhas deve ser simples para arquivos no 
Word; 

D. as letras em negrito, itálico, sublinhadas, maiúsculas e minús-
culas serão respeitadas conforme seu envio;

E. caso o documento do Word contenha tabelas em seu corpo, 
ou esse documento seja exclusivamente um arquivo de ima-
gem do tipo pdf, o limite máximo de ocupação de largura da 
tabela, ou da imagem interna do pdf, deverá obedecer ao se-
guinte: 

• 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 portal.doe.sea.sc.gov.br com o login e a se-
nha, o usuário terá acesso ao módulo diário oficial, selecionará no 
menu a opção Diário Oficial, a seguir Enviar Matérias. Nessa se-
ção, o usuário deverá: carregar o arquivo para publicação (up-lo-
ad); agendar a data da publicação; fazer uma pré-visualização da 
matéria; ver o cálculo do seu orçamento 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 ver-

são 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 
deverão respeitar as regras de editoração abaixo elencadas. 

Não será permitido
A. O uso de molduras, caixas de texto, linhas desenhadas, setas, 

cabeçalhos, 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 
desejada de publicação, autorização da publicação, ou qual-
quer 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 maté-
ria, poderá gerar a 2ª via da DARE; reagendar a data de publica-
ção; e, cancelar 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 en-
viada para publicação para todo e qualquer efeito, bem como 
a fidedignidade e veracidade da informação para os efeitos ju-
rídicos aqui gerados.
Após envio e aprovação da matéria, ela não poderá mais ser 
substituída. 
Não haverá cancelamento de notas fiscais em decorrência do 
envio de matérias em duplicidade.
Dados para contato
E-mail: diariooficial@sea.sc.gov.br 
Fones: PABX (48) 3665-6242 /  (48) 3665-6265 / (48) 3665-6266 
  (48) 3665-6267 / (48) 3665-6270 / (48) 3665-6277
  (48) 3665-6269
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