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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
(órGÃo EspECial) nº 5011250-33.2022.8.24.0000/sC
rElaTor: DEsEMbarGaDor saUl sTEil
prEsiDEnTE: DEsEMbarGaDor Joao HEnriQUE blasi
aUTor: prEFEiTo Do MUniCÍpio DE poMEroDE/sC
aDVoGaDo: anDrE FilipE DE MoUra FErro (oab sC027303)
rÉU: CÂMara DE VErEaDorEs Do MUniCÍpio DE poME-
roDE/sC
aDVoGaDo: anDErson MarTins pErEira (oab sC049760b)
inTErEssaDo: MinisTÉrio pÚbliCo Do EsTaDo DE sanTa 
CaTarina
inTErEssaDo: MUniCÍpio DE poMEroDE/sC
proCUraDor: anDrE FilipE DE MoUra FErro (oab 
sC027303) E lUCiano DEbarba (oab sC016994)
inTErEssaDo: EsTaDo DE sanTa CaTarina
proCUraDor: sErGio laGUna pErEira (pCHEFE950311)
DISPOSITIVO DA DECISÃO: o órGÃo EspECial DECiDiU, 
por UnaniMiDaDE, JUlGar proCEDEnTE o pEDiDo para 
DEClarar a inConsTiTUCionaliDaDE Da lEi orDinÁria 
n. 3.144/2022 Do MUniCÍpio DE poMEroDE.

Cod. Mat.: 879242

aÇÃo DirETa DE inConsTiTUCionaliDaDE (órGÃo EspE-
Cial) nº 5071218-91.2022.8.24.0000/sC
aUTor: proCUraDor GEral - MinisTÉrio pÚbliCo Do 
EsTaDo DE sanTa CaTarina - Florianópolis
rÉU: GoVErnaDor - EsTaDo DE sanTa CaTarina - Flo-
rianópolis
rÉU: assEMblEia lEGislaTiVa Do EsTaDo DE sanTa Ca-
Tarina
EDiTal
Edital de publicação (art. 11 da lei n° 12.069, de 27 de dezembro 
de 2001).
parte dispositiva da Decisão:
"Em face do exposto, concedo a cautelar, ad referendum do órgão 
Especial, para suspender a eficácia do art. 5º da Lei Estadual n. 
9.748/1994 até o julgamento final da presente ação. (...)"
Desembargador Jorge luiz de borba - relator

Cod. Mat.: 879249

aÇÃo  DirETa DE inConsTiTUCionaliDaDE (órGÃo Es-
pECial) nº 5069221-73.2022.8.24.0000/sC
aUTor: proCUraDor GEral - MinisTÉrio pÚbliCo Do 
EsTaDo DE sanTa CaTarina - Florianópolis
rÉU: GoVErnaDor - EsTaDo DE sanTa CaTarina - Flo-
rianópolis
rÉU: assEMblEia lEGislaTiVa Do EsTaDo DE sanTa Ca-
Tarina
 aÇÃo DirETa DE inConsTiTUCionaliDaDE
Edital de publicação (art. 11 da lei n° 12.069, de 27 de dezembro 
de 2001).
parte dispositiva da Decisão:
"ante o exposto:1. Concedo, ad referendum do órgão Especial, 
a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia do art. 9.º 
da Lei Estadual n. 18.340/2022 até o julgamento definitivo da 
presente ação direta (...)".
Desembargador saul steil - relator

Cod. Mat.: 879253

Cod. Mat.: 879427
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições, resolve baixar os seguintes atos:

aTo nº 2365 / 2022
FAZER CESSAR, conforme processo n° sCpar 1429/2022, os 
efeitos do ato n° 273, publicado em 03/02/2022, que colocou à 
disposição da sCpar, Tania rEGina HaMEs, mat. n° 0362931-7-
01, ocupante do cargo aDMinisTraDor, lotado na sEa, a contar 
de 31/12/2022.

aTo nº 2366 / 2022
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº FCC 4540/2022, GEorGE nEis, mat. nº 0633036-3-01, 
DirETor DE aDMinisTraÇÃo E FinanÇas, para responder, 
cumulativamente, pelo cargo de prEsiDEnTE, nível DGE, da FCC, 
em substituição ao titular, EDson lEMos, mat. nº 0626227-9-01, 
durante o usufruto de férias, no período de 14/12/2022 a 31/12/2022.

aTo nº 2367 / 2022
AUTORIZAR, de acordo com o art. 2º, inciso ii, do Decreto nº 
879/2012 e conforme processo nº sED 211247/2022, o servidor 
ClaUDiMir ribEiro, matrícula nº 0324282-0-03, ocupante do 
cargo proFEssor, lotado na sED, a se ausentar do país para 
participar de Programa de Desenvolvimento Profissional de Profes-
sores de língua inglesa nos Estados Unidos da américa, atendendo 
à seleção da CapEs, no período de 01/02/2023 a 06/03/2023, com 
ônus limitado ao Estado, que implica apenas em vencimento ou 
salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego.

aTo nº 2368 / 2022
AUTORIZAR, de acordo com o art. 2º, inciso ii, do Decreto nº 
879/2012 e conforme processo nº sED 199770/2022, a servidora 
anElisE Dos sanTos DE MEDEiros, matrícula nº 0674937-2-01, 
ocupante do cargo proFEssor, lotada na sED, a se ausentar do 
país para participar de Programa de Desenvolvimento Profissional 
de professores de língua inglesa nos Estados Unidos da amé-
rica, atendendo à seleção da CapEs, no período de 01/02/2023 
a 06/03/2023, com ônus limitado ao Estado, que implica apenas 
em vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função 
ou emprego.

Cod. Mat.: 879605

Cod. Mat.: 879607

Cod. Mat.: 879609
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aTo nº 2369 / 2022
TORNAR SEM EFEITO, conforme processo nº sEs 222339/2022, 
o ato nº 2234, publicado em 18/11/2022, que autorizou o servidor 
Jaisson anDrE paGnonCElli borTolini, ocupante do cargo 
de MÉDiCo, lotado na sEs, a se ausentar do país no período de 
07/12/2022 a 14/12/2022.

aTo nº 2370 / 2022
TORNAR SEM EFEITO, conforme processo n° sED 212208 2022, 
os efeitos do ato nº 2346, publicado no dia 13/12/2022, que cessou 
a disposição de EDErson Morozini para a FEsporTE, mat. 
nº 0659170-1-03, lotado na sED.

aTo nº 2373 / 2022
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições, com fundamento nos documentos contidos no 
processo pCsC 66937/2013: relatório Final da Comissão proces-
sante, parecer nº 298/2019 da assistência Jurídica da Delegacia 
Geral da polícia Civil, parecer nº 047/2019 da Consultoria Jurídica 
da secretaria de Estado da segurança pública, parecer nº 004/2022 
da Consultoria Jurídica da procuradoria-Geral do Estado e infor-
mação nº 146/2021da Consultoria Jurídica da Casa Civil, resolve 
Cassar a aposEnTaDoria de alMir Da silVa MalinVErni, 
matrícula nº 0215605-9-01, efetuada por intermédio da portaria nº 
274, de 15/02/2021, publicada no DoE/sC nº 21.461, de 18/02/2021, 
durante a tramitação do processo administrativo Disciplinar, contida 
nos autos do processo sGpe nº pCsC 101448/2014, na moda-
lidade voluntária por redução de idade, com proventos integrais, 
por infração aos artigos 210, incisos XVii e XiX, artigo 211, inciso 
iii, c/c, artigo 212, inciso i, todos da lei nº 6.843/86, na época dos 
fatos ocupante do cargo de agente de polícia, lotado na pCsC.

aTo nº 2374 / 2022
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições, com fundamento nos documentos contidos no 
processo pCsC 66937/2013: relatório Final da Comissão proces-
sante, parecer nº 298/2019 da assistência Jurídica da Delegacia 
Geral da polícia Civil, parecer nº 047/2019 da Consultoria Jurídica da 
secretaria de Estado da segurança pública, parecer nº 004/2022 da 
Consultoria Jurídica da procuradoria-Geral do Estado e informação 
nº 146/2021da Consultoria Jurídica da Casa Civil, resolve Cassar 
a aposEnTaDoria de paUlo riCarDo DE oliVEira, matrícula 
nº 0200308-2-01, efetuada por intermédio da portaria nº 1228, de 
17/05/2021, publicada no DoE/sC nº 21.525, de 20/05/2021, du-
rante a tramitação do processo administrativo Disciplinar, contida 
nos autos do processo sGpe nº pCsC 53409/2021, na modalida-
de voluntária por redução de idade, com proventos integrais, por 
infração aos artigos 210, incisos XVii e XiX, artigo 211, inciso iii, 
c/c, artigo 212, inciso i, todos da lei nº 6.843/86, na época dos 
fatos ocupante do cargo de agente de polícia, lotado na pCsC.

aTo nº 2389 / 2022
COLOCAR À DISPOSIÇÃO, da prefeitura Municipal de Canoi-
nhas, para exercer cargo de provimento em comissão, de acordo 
com o Decreto nº 336/2019 e o ato n° 2343 publicado no DoE de 
08/12/2022, conforme processo nº sEs 246711/2022, FranCiEli 
Da CosTa Colla, mat. n° 0663379-0-01, ocupante do cargo de 
EnFErMEiro, lotada na sEs, com ônus para órgão de destino, 
no período de 01/12/2022 a 31/03/2023.

aTo nº 2391 / 2022
CONSIDERAR PRORROGADO, para fins de regularização funcional, 
de acordo com o Decreto nº 336/2019 e o Convênio de Coopera-
ção Federativa nº 40/2017, celebrado entre a União e o Estado 
de sC, conforme processo nº ssp 2888 2022, os efeitos do ato 
nº 1107, publicado em 08/05/2019, com posteriores prorrogações, 
que colocou à disposição da secretaria nacional de segurança 
pública, HElEna FErraz MonTEiro, mat. nº 0392236-7-01, 
ocupante do cargo aGEnTE DE poliCia CiVil, lotada na pCsC, 
no período de 28/04/2022 até 24/10/2022.

aTo nº 2392 / 2022
PRORROGAR, de acordo com o Decreto nº 336/2019, o ato nº 
2343 publicado no DoE de 08/12/2022 e o Convênio de Coope-
ração Federativa nº 40/2017, celebrado entre a União e o Estado 
de sC, conforme processo nº ssp 2888 2022, os efeitos do ato 
nº 1107, publicado em 08/05/2019, com posteriores prorrogações, 
que colocou à disposição da secretaria nacional de segurança 
pública, HElEna FErraz MonTEiro, mat. nº 0392236-7-01, 
ocupante do cargo aGEnTE DE poliCia CiVil, lotada na pCsC, 
no período de 25/10/2022 até 31/03/2023.

aTo nº 2393 / 2022
ALTERAR, para fins de regularização funcional, conforme processo 
n° pCsC 65034/2022, no ato n° 2238, publicado em 25/09/2019, que 
colocou à disposição do Ministério da Justiça e segurança pública, 
para atuar na secretaria de operações integradas, aDriano KrUl 
bini, mat. 0378396-0-01, lotado na pCsC, a parte referente à data 
final da disposição, que deverá ser: 01/10/2020.

aTo nº 2394 / 2022
PRORROGAR, de acordo com o Decreto nº 336/2019 e o ato 
n°2343 publicado no DoE de 08/12/2022, conforme processo 
nº pCsC 65034/2022, os efeitos do ato nº 2238, publicado em 
25/09/2019, que colocou à disposição do Ministério da Justiça e 
segurança pública, para atuar na secretaria de operações inte-
gradas, aDriano KrUl bini, mat. nº 0378396-0-01, ocupante 
do cargo DElEGaDo DE poliCia DE EnTranCia EspECial, 
lotado na pCsC, até 31/03/2023.

aTo nº 2404 / 2022
NOMEAR, de acordo com o art. 71, inciso Vi, da Constituição 
Estadual, conforme processo nº siE 47709/2022, alEXanDrE 
MarTins Da silVa, mat. 0335884-4-02, sECrETÁrio aDJUn-
To, para exercer, cumulativamente, o cargo de sECrETÁrio 
DE EsTaDo Da inFraEsTrUTUra E MobiliDaDE, da siE, a 
contar de 19/12/2022.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DACOL
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 879836

Extrato de Termo de Compromisso do Programa “Adimplência 
Geral - PAG”, da PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO/SC, 
referente ao convênio celebrado com a CESUSC conforme Decreto 
Estadual n° 1.756, de 26.09.2013. Estagiário: LUIZ F D FILHO, 
CpF: ***.606.76*-**; TC 172/2022; início: 05/12/2022; Valor: r$ 
1.000,00; lotação: PROCONT/NARAS.

Cod. Mat.: 879056

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃOEXTRATO 
DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE USO 
Nº 02/2021CEDENTE: secretaria de Estado da administração 
(sEa).CESSIONÁRIA: Controladoria-Geral do Estado - CGEOB-
JETO: renovação do prazo de vigência.VIGÊNCIA: 15/12/2022 
a  31/12/2023DATA DE ASSINATURA: 15 de dezembro de 2022, 
pela secretaria de Estado da administração: luiz antônio Dacol, 
Secretário; pela Controladoria-Geral do Estado - CGE: Cristiano 
socas da silva, Controlador.

Cod. Mat.: 879085

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃOEXTRATO 
DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE USO 
Nº 03/2021CEDENTE: secretaria de Estado da administração 
(sEa).CESSIONÁRIA: Controladoria-Geral do Estado - CGEOB-
JETO: renovação do prazo de vigência.VIGÊNCIA: 15/12/2022 
a  31/12/2023DATA DE ASSINATURA: 15 de dezembro de 2022, 
pela secretaria de Estado da administração: luiz antônio Dacol, 
Secretário; pela Controladoria-Geral do Estado - CGE: Cristiano 
socas da silva, Controlador.

Cod. Mat.: 879089

PORTARIA nº 1815/GABSA/SAP/2022 de 16/12/2022
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 00141718/2022, rEsolVE:
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, o(a) 
servidor(a) EMANUELLA SECHINI, matrícula 0972346301, para 
responder pela função de sUpErVisor DE planTao C Do pr02, 
do(a) prEsiDio FEMinino rEGional DE Florianopolis, 
em substituição ao titular, o(a) servidor(a) MONIQUE MOREIRA, 
matrícula 0654767201, durante o usufruto de férias, no período de 
20/12/2022 a 03/01/2023.

VLADECIR SOUZA DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa

Cod. Mat.: 879117

porTaria nº 1803/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 com 
o art. 11, inciso iV, do Decreto Estadual nº 1860/2022, com fulcro 
no processo sap 00138266/2022, rEsolVE:
* DESIGNAR, de acordo com o art. 3º da lei nº 6.745/1985, o(a) 
servidor(a) GABRIEL HENNING, matrícula 0654485101, para ocu-
par a função de sUpErVisor (sJFEC1), com fundamento no art. 
111, inciso ii, da lei Complementar nº 741/2019.

VLADECIR SOUZA DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa

Cod. Mat.: 879131

PORTARIA Nº 1812/GABS/SAP/2022
O Secretário Adjunto de Estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa, 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 com fulcro no processo sap 
00124781/2022, resolve: TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 
1794/GABS/SAP/2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
21.914, de 14/12/2022.

VLADECIR SOUZA DOS SANTOS
Secretário Adjunto de Estado da Administração Prisional e So-
cioeducativa

Cod. Mat.: 879134

sECrETaria DE EsTaDo Da aDMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEDUCaTiVa/sap
ERRATA -  Onde se lê: EXTRATO DE TERMO DE COOPERA-
ÇÃO TÉCNICA 2022TN2168 – PARCEIRO PÚBLICO/ESTADO: 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDU-
CATIVA – SAP, com o Departamento de polícia penal e PARCEI-
RO PÚBLICO/MUNICÍPIO: MUNICÍPIO de CAPIVARI DE BAIXO. 
OBJETO: implementação e constituição de rede de instituições 
com compromisso comum de cooperar com a execução de ações 
conjuntas na criação de vagas disponibilizadas para o cumprimento 
e acompanhamento das penas e medidas alternativas na Comarca 
de são José. DATA: 14 de dezembro de 2022. VIGÊNCIA:12(do-
ze) meses, prorrogável por igual período, a contar da assinatura 
do Termo. SIGNATÁRIOS: EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO 
NETO, pela sap, CLEVERSON HENRIQUE DRECHSLER pelo 
Dpp, MÉRI TEREZINHA DE MELO HANG pelo Município de são 
José. Florianópolis, 15 de dezembro de 2022. leia-se: EXTRATO 
DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 2022TN2168 – PAR-
CEIRO PÚBLICO/ESTADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA – SAP, com o Departamento 
de polícia penal e PARCEIRO PÚBLICO/MUNICÍPIO: MUNICÍ-
PIO de SÃO JOSÉ. OBJETO: implementação e constituição de 
rede de instituições com compromisso comum de cooperar com a 
execução de ações conjuntas na criação de vagas disponibilizadas 
para o cumprimento e acompanhamento das penas e medidas 
alternativas na Comarca de são José. DATA: 14 de dezembro de 
2022. VIGÊNCIA:12(doze) meses, prorrogável por igual período, 
a contar da assinatura do Termo. SIGNATÁRIOS: EDEMIR ALE-
XANDRE CAMARGO NETO, pela sap, CLEVERSON HENRIQUE 
DRECHSLER pelo Dpp, MÉRI TEREZINHA DE MELO HANG pelo 
Município de são José. Florianópolis, 19 de dezembro de 2022.

Cod. Mat.: 879257

PORTARIA Nº 1816/GABSA/SAP/2022 de 16/12/2022.
o SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E 
SOCIOEDUCATIVA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
com fulcro no art. 11, inciso i, alínea ¿a¿, do Decreto 1860/2022 e 
com fulcro no processo sap 00140875/2022, resolve: ELOGIAR os 
servidores: ARTUR EDUARDO KNABBEN matrícula 0963317001, 
DYEGO DA SILVA CABRAL, matrícula 0963248401, EDUARDO 
NORIVAL GUIMARÃES, matrícula 0654154201, ELISANDRA 
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PANDINI, matrícula 0970320901, FELIPE ALVES GOULART, 
matrícula 0387196701, FERDINANDO GREGORIO QUERINO 
DA SILVA, matrícula 0381130101, HELTON NEUMANN LEAL, 
matrícula 0393404701, LEANDRO LISBOA FERREIRA DE MELO, 
matrícula 0350507301, LUIZ FELYPE SILVA DE SOUZA, matrícu-
la 0655090802, MARCIO DE OLIVEIRA, matrícula 0381485801, 
MARTA REGINA AMBROSIO, matrícula 0345103801, MAURICI 
CESAR RODRIGUES PEREIRA, matrícula 0953343501, PAULO 
ROBERTO DE OLIVEIRA, matrícula 0381478501, WAGNER BATISTA 
ISMAEL, matrícula 0387286601; membros do Grupo de Trabalho 
destinado a produzir proposta de lei visando regulamentar a polícia 
penal no âmbito do Estado de santa Catarina, e designados pela 
portaria nº 1569/Gab/Gabs/sap, pela contribuição na criação da 
lei Complementar nº 774, de 2021 e reconhecimento pelo trabalho 
de excelência realizado na proposição legislativa que originou a lei.
EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa

Cod. Mat.: 879261

sECrETaria DE EsTaDo Da aDMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEDUCaTiVa-sap
EXTRATO DO TERMO DE PARCERIA LABORAL – TRABALHO 
EXTERNO 2022TN2243 –  resultante do Chamamento Público n. 
007/2022 – proCEsso n. sap 56629/2022. PARCEIRO PÚBLI-
CO/ESTADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA – SAP, e PARCEIRO PRIVADO: 
empresa CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGÕES LTDA: 
oferta de atividade laboral interna remunerada aos reeducandos do 
prEsÍDio rEGional DE MaraVilHa. DATA: 16 de dezembro 
de 2022. VIGÊNCIA: será contado da data de inicio das atividades 
laborais, pelo período de 60 (sessenta) meses. SIGNATÁRIOS: 
EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO pelo PARCEIRO PÚ-
BLICO, FERNANDA VINTER pelo Fundo Rotativo da Penitenciária 
agrícola de Chapecó e LADIR CASSOL, pelo PARCEIRO PRIVADO. 
Florianópolis, 19 de dezembro de 2022.

Cod. Mat.: 879269

PORTARIA Nº 1766/GABS/SAP/2022 de 16/12/2022.
O Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeduca-
tiva, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
4º, inciso Viii, do Decreto nº 1860/2022 e com fulcro no processo 
sap 00139539/2022, rEsolVE:

DISPENSAR A PEDIDO , de acordo com o art. 11, inciso iii, da 
lei Complementar nº 260/2004, o(a) servidor(a) CARIN DANIELA 
DORING, matricula: 0644658201, admitido em caráter temporário 
no cargo de EnFErMEiro Do TrabalHo da GErEnCia Da 
rEGiao sUl (lC 741/2019), com efeitos a contar de 02/07/2022.
EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa

Cod. Mat.: 879277

porTaria nº 1823/Gabs/sap/2022 de 16/12/2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA, no uso das suas atribuições legais que foram 
conferidas pelo art. 11, inciso i, alínea b, do Decreto nº 1860/2022, 
conforme o processo sEa 00016665/2022, resolve:
CONDEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL, por DECisÃo JUDi-
Cial de acordo com o art. 26, da lei Complementar 675/2016, 
conforme os autos do processo nº 501501898.2021.8.24.0000/
sC e of. n.º 2892022 do Tribunal de Justiça do Estado de san-
ta Catarina, ao servidor ANDERSON CONSTANCIO, matrícula 
0366036202, ocupante do cargo de poliCial pEnal, passando 
do nível/referência 05/a para o nível/referência 06/a, com vigência 
a partir de 01/05/2019.

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa

Cod. Mat.: 879288

PORTARIA Nº 1819/GABS/SAP/2022
O Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeduca-
tiva, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
4º, inciso Viii, do Decreto nº 1860/2022 e com fulcro no processo 
sap 00143829/2022, rEsolVE:
DISPENSAR A PEDIDO , de acordo com o art. 11, inciso iii, da lei 
Complementar nº 260/2004, o(a) servidor(a) MAGDA APARECIDA 
DA SILVA SCHNEIDER, matricula: 0984914901, admitido em caráter 
temporário no cargo de ENFERMEIRO da COLONIA AGROIN-
DUsTrial DE palHoCa, com efeitos a contar de 31/12/2022.
EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa

Cod. Mat.: 879347

PORTARIA Nº 1767/GABSA/SAP/2022PORTARIA Nº 1767/GABSA/SAP/2022
o o SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVAE SOCIOEDUCATIVA, no uso de suas atribuições que lhe são , no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas conforme Ato n° 722/2022, publicado no Diário Oficial do conferidas conforme Ato n° 722/2022, publicado no Diário Oficial do 
Estado n° 21.741, de 31/03/2022, no uso de suas atribuições legais Estado n° 21.741, de 31/03/2022, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, e de acordo com o art. 4, inciso iii, do Decreto nº e regimentais, e de acordo com o art. 4, inciso iii, do Decreto nº 
1860/2022, com fulcro no processo sap 00140900/2022, rEsolVE:1860/2022, com fulcro no processo sap 00140900/2022, rEsolVE:
REMOVER A PEDIDOREMOVER A PEDIDO, de acordo com o art. 22 da lei nº 6.745/1985, , de acordo com o art. 22 da lei nº 6.745/1985, 
o(a) servidor(a) o(a) servidor(a) JOSIANE DA SILVAJOSIANE DA SILVA, matrícula 0656805-0-01, ocu-, matrícula 0656805-0-01, ocu-
pante do cargo de TECniCo EM aTiViDaDEs aDMinisTraTi-pante do cargo de TECniCo EM aTiViDaDEs aDMinisTraTi-
Vas, do(a) DirEToria DE aDMinisTraCao E FinanCas (lC Vas, do(a) DirEToria DE aDMinisTraCao E FinanCas (lC 
741/2019) para o(a) Casa Do albErGaDo.741/2019) para o(a) Casa Do albErGaDo.
EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETOEDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
Secretário de Estado da Administração Prisional e SocioeducativaSecretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa

Cod. Mat.: 879506

PORTARIA nº 1834/GABS/SAP/2022PORTARIA nº 1834/GABS/SAP/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVAE SOCIOEDUCATIVA, no uso de suas atribuições legais conferidas , no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo Decreto nº 1860/2022 e levando em consideração os fatos pelo Decreto nº 1860/2022 e levando em consideração os fatos 
em apuração na sindicância investigativa nº 4322/2022/CoGEr/em apuração na sindicância investigativa nº 4322/2022/CoGEr/
sap e o processo sJC 00021786/2019, resolve:sap e o processo sJC 00021786/2019, resolve:
AFASTAR PREVENTIVAMENTEAFASTAR PREVENTIVAMENTE, por 30 (trinta) dias e por 20 (vinte) , por 30 (trinta) dias e por 20 (vinte) 
dias, respectivamente, das suas atribuições, de acordo com o art. dias, respectivamente, das suas atribuições, de acordo com o art. 
76 da Lei Complementar n° 491/2010, ficando à disposição do 76 da Lei Complementar n° 491/2010, ficando à disposição do 
órgão ao qual é vinculado, bem como da Comissão processante órgão ao qual é vinculado, bem como da Comissão processante 
durante o horário normal do expediente, em local certo e conhecido, durante o horário normal do expediente, em local certo e conhecido, 
os servidores abaixo relacionados,os servidores abaixo relacionados,

- - AFONSO CELSO DE SOUZAAFONSO CELSO DE SOUZA, matrícula 0387138-0-01, ocu-, matrícula 0387138-0-01, ocu-
pante do cargo de poliCial pEnal, lotado(a) no(a) prEsiDio pante do cargo de poliCial pEnal, lotado(a) no(a) prEsiDio 
rEGional DE TUbarao.rEGional DE TUbarao.
- - CRISTIANO MORGAN DACOREGGIOCRISTIANO MORGAN DACOREGGIO, matrícula 0991085-9-01, , matrícula 0991085-9-01, 
ocupante do cargo de aGEnTE pEniTEnCiario, lotado(a) no(a) ocupante do cargo de aGEnTE pEniTEnCiario, lotado(a) no(a) 
prEsiDio rEGional DE TUbarao.prEsiDio rEGional DE TUbarao.

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETOEDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO
Secretário de Estado da Administração Prisional e SocioeducativaSecretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa

Cod. Mat.: 879510
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Portaria SAR nº 49/2022, de 16/12/2022.

O Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvi-
mento rural, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 74, iii, da Constituição do Estado de santa Catarina, e art. 106, 
§2º, i, da lei Complementar nº 741, de 2019, c/c art. 2º do Decreto 
nº 144, de 2019, RESOLVE: Art. 1º Delegar, temporariamente, pelo 
período de 19/12/2022 à 28/12/2022, o servidor ANDRÉ RICARDO 
POLETTO, Gerente de Empreendimentos, matrícula 0663650-0, 
a competência para movimentar recursos financeiros e contábeis 
e assinar empenhos, ordens bancárias e demais documentos 
correlatos do Fundo Estadual de Desenvolvimento rural (FDR), 
como Ordenador Secundário. Art. 2º Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação no DoE/sC.
RICARDO MIOTTO TERNUS
SECRETÁRIO DE ESTADO

Cod. Mat.: 879378

Cod. Mat.: 879237

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL.
TERMO DE CESSÃO DE USO TCU SAR 544/2022, firmado entre 
a secretaria de Estado da agricultura, da pesca e do Desenvolvi-
mento Rural – SAR, representada por seu Secretário de Estado, Sr. 
ricardo Miotto Ternus e a prefeitura Municipal de pescaria brava, 
representado pelo sr. Deyvisonn da silva de souza. o objeto do 
presente Termo é a Cessão de Uso de (01) PÁ CARREGADEIRA, 
LW300KV, ANO 2022, CHASSI: XUG0300VKNPB03374, EQ-3332, 
PAT/SAR Nº 20437, início da vigência em 16/11/2022 e término 
em 31/12/2023. sGp-e sar nº 2006/2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL.
TERMO DE CESSÃO DE USO TCU SAR 405/2022, firmado entre 
a secretaria de Estado da agricultura, da pesca e do Desenvolvi-
mento Rural – SAR, representada por seu Secretário de Estado, Sr. 
ricardo Miotto Ternus e a prefeitura Municipal de são João batista, 
representado pelo sr. pedro alfredo ramos. o objeto do presente 
Termo é a Cessão de Uso de (01) TRATOR AGRICOLA, PLUS 80 
ROPS lS, ANO 2022, CHASSI 9BLP08001NG000249, SÉRIE Nº 
2494031802, EQ-3224, PAT/SAR Nº 20621, início da vigência em 
14/11/2022 e término em 31/12/2023. sGp-e sar nº 1975/2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL.
TERMO DE CESSÃO DE USO TCU SAR 585/2022, firmado entre 
a secretaria de Estado da agricultura, da pesca e do Desenvolvi-
mento Rural – SAR, representada por seu Secretário de Estado, 
sr. ricardo Miotto Ternus e a prefeitura Municipal de são José do 
Cerrito, representado pelo sr. José Dirceu da silva. o objeto do 
presente Termo é a Cessão de Uso de (01) ENXADA ROTATI-
VA, MARCA ALGOR, AER 150, ACOPLADA A TRATOR, PESO 
500KG, COR CINZA, ANO FAB 2022, SÉRIE Nº 883, PAT/SAR  
Nº 20294, (01)  ARADO, PAPA TERRA, MARCA BRASIMP, MO-
DELO BSAS 1HD2A, SÉRIE 2022/223, PAT/SAR Nº 20326, (01) 
GUINCHO AGRÍCOLA, TRASEIRO, CAPACIDADE DE 700 KG, 
COR AZUL,MARCA METAL FREITAS, MODELO GU 1800, ANO 
2022, SÉRIE Nº 469, PAT/SAR Nº 20559, início da vigência em 
14/11/2022 e término em 31/12/2023. sGp-e sar nº 2053/2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL.
TERMO DE CESSÃO DE USO TCU SAR 586/2022, firmado entre 
a secretaria de Estado da agricultura, da pesca e do Desenvolvi-
mento Rural – SAR, representada por seu Secretário de Estado, 
sr. ricardo Miotto Ternus e a prefeitura Municipal de são José do 
Cerrito, representado pelo sr. José Dirceu da silva. o objeto do 
presente Termo é a Cessão de Uso de (01) TRATOR AGRÍCOLA, 
MARCA NEW HOLLAND, MODELO TT4.75, ANO 2022, CHASSI 
NH1592930, SÉRIE Nº NN7R3403779, EQ-3303, PAT/SAR Nº 
20298, início da vigência em 14/11/2022 e término em 31/12/2023. 
sGp-e sar nº 2054/2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL.
TERMO DE CESSÃO DE USO TCU SAR 642/2022, firmado entre 
a secretaria de Estado da agricultura, da pesca e do Desenvolvi-
mento Rural – SAR, representada por seu Secretário de Estado, 
sr. ricardo Miotto Ternus e a prefeitura Municipal de são José 
do Cerrito, representado pelo sr. José Dirceu da silva. o objeto 
do presente Termo é a Cessão de Uso de (01) CARRETA AGRI-
COLA, CAPACIDADE DE 6TON NOVA, COR: AZUL, MARCA: 
METALFREITAS, MODELO: MFME6T, ANO 2022, SÉRIE Nº 989, 
PAT/SAR Nº 20702, início da vigência em 14/11/2022 e término 
em 31/12/2023. sGp-e sar nº 2111/2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL.
TERMO DE CESSÃO DE USO TCU SAR 590/2022, firmado entre 
a secretaria de Estado da agricultura, da pesca e do Desenvolvi-
mento Rural – SAR, representada por seu Secretário de Estado, 
sr. ricardo Miotto Ternus e a prefeitura Municipal de são Martinho, 
representado pelo sr. robson Jean back. o objeto do presente 
Termo é a Cessão de Uso de (01) TRATOR AGRÍCOLA, MARCA 
NEW HOLLAND, MODELO TT4.75, ANO 2022, CHASSI NHNTT-
475ZND600371, EQ-3294, SÉRIE Nº NN7R3403511,  PAT/SAR Nº 
20305, início da vigência em 14/11/2022 e término em 31/12/2023. 
sGp-e sar nº 2060/2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL.
TERMO DE CESSÃO DE USO TCU SAR 646/2022, firmado entre 
a secretaria de Estado da agricultura, da pesca e do Desenvolvi-
mento Rural – SAR, representada por seu Secretário de Estado, 
sr. ricardo Miotto Ternus e a prefeitura Municipal de são Martinho, 
representado pelo sr. robson Jean back. o objeto do presente 
Termo é a Cessão de Uso de (01) GRADE ARADORA, AGRÍCOLA 
COM 16 DISCOS DE 26'', COR VERMELHA, MARCA METAL 
FREITAS, ANO 2022, MODELO:GAH 16x26, SÉRIE Nº 975, PAT/
SAR Nº 20728, início da vigência em 16/11/2022 e término em 
31/12/2023. sGp-e sar nº 2135/2022.

Cod. Mat.: 879300

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 526 de 12/12/2022. objeto: 
OUTORGA PREVENTIVA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS 
HIDRICOS. outorgante: secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável - SDE.  Outorgado: ANASTÁCIA GERAÇÃO 
DE ENERGIA LTDA, CnpJ nº 48.057.862/0001-87.  Município: 
Macieira S/C. Captação: Rio do Peixe – RH 03. Coordenadas 
Geográficas: (barragem) 26º 49’ 54.79” S e 51º 14' 43.02" O, 
(tomada de água) 26°49’53.87” S e 51°14’49.54” O. Vazão má-
xima captada outorgada será de 7m³/s. Empreendimento: CGH 
Nossa Senhora Aparecida. Validade: 3 (TRÊS) ANOS. Finali-
dade: Garantir a disponibilidade hídrica necessária. 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.: 879184

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 527 de 14/12/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômi-
co Sustentável - SDE. Outorgado: Romildo Luiz Titon, CpF nº 
162.495.xxx-xx. Município: Campos Novos S/C. Captação: Rio do 
Peixe – RH 03. Coordenadas Geográficas: UTM (X) 458774; UTM 
(Y) 6969035. Vazão Outorgada: 2 m³/h. Regime de operação: 10 

horas e 30 minutos/dia, 30 dias/mês, 12 meses/ano; Validade: 
10 (DEZ) ANOS. Finalidade: captações de água subterrânea, em 
poço tubular profundo, para criação animal. obrigações do outor-
gado: 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.: 879185

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 338 de 27/06/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do Desenvolvimento Econô-
mico Sustentável - SDE. Outorgado: CMJ Têxtil Ltda, CnpJ nº 
81.616.062/0001-24. Município: Brusque/SC. Captação: Rio da 
Lança – RH 07. Coordenadas Geográficas: UTM (X,Y) 7082.25,36 
m E, 7.003.178,19 m S. Vazão outorgada: 13,88 l/s. 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 outor-
gado: 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.: 879186

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 475 de 17/10/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável - SDE. Outorgado: Orlando Giovanella, CpF nº 537.671.
xxx-xx. Município: Massaranduba S/C. Captação: Rio Itapocu – RH 
06. Coordenadas Geográficas: (UTM X,Y) 22J 702.038E 7.056.850S. 
Vazão outorgada: 8,2 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.: 879189

EXTraTo Das rEsolUÇÕEs CEDCa/sC nºs 011, 012 E 13/2022
o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do adolescente do 
Estado de santa Catarina – CEDCa/sC no uso das atribuições que 
lhe confere a lei Estadual nº 12.536, de 19 de dezembro de 2002 
alterada pela lei Estadual nº 15.589, de 11 de outubro de 2011, em 
Reunião Plenária Ordinária que aconteceu no dia 15 de dezembro 
de 2022, aprovou as resoluções CEDCa/sC nº 011/2022 que 
“aprova e publica o Calendário de Reuniões Plenárias Ordinárias 
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CEDCA/SC, para o exercício de 2023, nº 012/2022 que “dispõe 
sobre revogação da resolução CEDCa/sC nº 06/2022 e altera o 
prazo para a realização das Conferências Municipais, e dá outras 
providências e nº 013/2022 que “aprova a destinação de recursos 
do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA, para a 
realização da Conferência Estadual dos Direitos das Criança e do 
Adolescente do CEDCA/SC” as quais encontram-se publicadas 
na íntegra no site da secretaria de Estado do Desenvolvimento 
social – sDs, no seguinte link https://www.sds.sc.gov.br/index.php/
conselhos/cedca/resolucoes.
ClÉbEr paEs alVEs, Coordenador Geral do CEDCa/sC.

Cod. Mat.: 879166

rEsUlTaDo Do proCEsso ElEiToral Do ConsElHo EsTa-
DUal Dos DirEiTos Da MUlHEr CEDiM/sC biÊnio 2023-2025.
a prEsiDEnTa Do ConsElHo EsTaDUal Dos DirEiTos 
Da MUlHEr, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
o disposto na lei Estadual 16.945, de 08 de junho de 2016 que 
revogou a lei Estadual 11.159 de 20 de julho de 1999, torna público 
o rEsUlTaDo do Fórum Eletivo do CEDiM realizado no dia 15 
de dezembro de 2022.
EnTiDaDEs Da soCiEDaDE CiVil QUE irÃo CoMpor o CE-
DiM/sC ManDaTo 2023/2025
1.Associação de Mulheres de Negócio e Profissionais da Grande 
Florianópolis – bpW
2.Casa da Mulher Catarina – CMC
3.Central Única dos Trabalhadores - CUT/sC
4.Conselho regional de psicologia - Crp 12
5.Federação de Trabalhadores na agricultura de sC – FETaEsC
6.Fórum de Mulheres do Mercosul - lages – FMM/lages
7.instituto de Estudos de Gênero – iEG/UFsC
8.instituto Movimento Jovem de araquari – MJa
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9.Marcha Mundial de Mulheres – MMM/sC
10.Movimento Mulheres do litoral – MUliT
11.ordem dos advogados do brasil – oab/sC
12.rede nacional Feminista de saúde, Direitos sexuais e Direitos 
reprodutivos - rFs
rosaUra DE oliVEira roDriGUEs
presidenta do CEDiM/sC

Cod. Mat.: 879327

PORTARIA N° 3127 - de 15/12/2022
o sECrETÁrio DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso de suas 
atribuições legais, prorroga a portaria n° 1589, de 04/07/2022, 
Publicada no Diário Oficial do Estado n° 21.807 de 06/07/2022, 
que autorizou JoElY lEiTE sCHaEFEr, matrícula n° 385.256-3-
03, ao afastamento remunerado de 40h semanais no período de 
20/07/2022 a 12/03/2023, para freqüentar curso de MESTRADO, 
até o dia 13/06/2023, conforme processo sED 218359/2022.

PORTARIA N° 3128 - de 15/12/2022
DISPENSAR DO PONTO, de acordo com o art. 1º do Decreto n° 
4.962, de 08/12/2006, conforme processo sED 215976/2022, as 
servidoras abaixo relacionadas, ocupantes do cargo de assistente 
de Educação, membros da diretoria da asaEsC, para participarem 
da reunião no órgão Central (sED), Diretoria de Gestão de pessoas 
(DIGP), município de Florianópolis, no dia 13.12.2022.
·Lucrécia Marcelino da Silva Alves - matricula nº 386467-7-01
·Elaine Wesler - matricula n° 338352-0-03
·Amábele Tavares Bonadeu - matricula n° 313255-2-04

PORTARIA N° 3129 - de 15/12/2022
DISPENSAR, de acordo com o art. 22, item i, do Decreto nº 194 
de 31/07/2019, conforme processo sED 208897/2022, TarCÍsio 
VanDErlinDE, matrícula n° 0288.736-5-04, ocupante do cargo de 
Professor - MAG-04-H, com carga horária de 40(quarenta) horas 
semanais, da função de Diretor de Unidade Escolar Tipo - 06 - 03 
Turnos, na EEb. Dom Joaquim, código 811000087450, município 
de braço do norte, a partir de 14/12/2022.

PORTARIA N° 3130 - de 15/12/2022
o sECrETÁrio DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, conforme pro-
cesso sDr27 6310/2016, para regularizar a situação funcional 
da servidora aDrianE Maria raFaEli Da CrUz, matrícula nº 
145.742-0-02, cargo de assistente Técnico pedagógico, altera o 
seu desenvolvimento funcional:
RETIFICAR, na portaria n° 499, de 27/06/2014, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 19.853, de 09/07/2014, que anulou 
o enquadramento, no cargo de analista Técnico em Gestão de 
Desenvolvimento regional, no nível referência do cargo de retor-
no ao Quadro do Magistério, que deverá ser Assistente Técnico 
pedagógico, MaG-07-a.
RETIFICAR, na portaria n° 499, de 27/06/2014, publicada no Di-
ário Oficial do Estado nº 19.853, de 09/07/2014, que considerou 
concedido o progresso Funcional Vertical, na parte referente ao 
nível/referência, que deverá de MAG-07-A para MAG-10-A.

PORTARIA N° 3138 - de 16/12/2022
a sECrETÁria DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso das atribuições, 
que lhe confere o art. 35 e o art. 106 da lei Complementar nº 741, 
de 2019 c/c art. 04 e art. 06 do Decreto nº 1.860, de 2022 c/c inciso 
III, do parágrafo único, do art. 74 da Constituição Estadual de Santa 
Catarina, resolve: designar, conforme processo sED 218926/2022, 
os servidores:aDriana MaFra MarGHoTi Da rosa, matrícula 
nº 315882-9-03, professora, GraziElla CrisToFolini Da rosa, 
matrícula nº 350655-0-01, professora, JaCira sTEla ziMErMan, 
matrícula nº 230704-9-01, professora e Maria oliVia CoiMbra 
DE lUCa, matrícula nº 330648-8-03, professora, para compor a 
CoMaJ/sED - Coordenadoria Multidisciplinar de apoio Judicial, 
no âmbito da Diretoria de Gestão de pessoas da secretaria de 
Estado da Educação. revoga-se a portaria nº 362 de 24/02/2012.

PORTARIA N° 3139 de 16/12/2022
a sECrETÁria DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso das atribuições 
legais, em especial o disposto no artigo 44, inciso iV, do Decreto 
Estadual nº 1.199, de 22 de junho de 2017, resolve sUbsTiTUir 
os membros da comissão de tomada de contas especial, formada 
pelos servidores.
Sergio Machado Mibielli, matrícula nº 950259-9-01, Designados 
pela Portaria n° 1031 de 29/04/2021, Publicada no Diário Oficial 
do Estado de Santa Catarina nº 21512, de 03/05/2021, página 
127 e Gevelson Ajamil Fernandes, matrícula nº 309.424.3.03, 
para dar prosseguimento aos procedimentos da Tomada de Contas 
Especial,processo sED 38226/2021.

Maria TErEza paUlo HErMEs Cobra
Secretária de Estado da Educação, Designada

PORTARIA N° 3140 de 16/12/2022
a sECrETÁria aDJUnTa DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso 
das atribuições DElEGaDas pela portaria nº 1190 de 16/05/2022, 
publicada no DoE nº 21.771 de 16/05/2022, no uso de suas atri-
buições legais e conforme delegação de competência estabelecida 
nos termos do art. 106, § 2º da lei Complementar nº 741, de 
2019 e considerando as razões expostas nos autos do processo 
Administrativo ora em análise, DECIDE, de acordo com o parágra-
fo único do art. 60 da lCE nº 491/2010, arQUiVar o processo 
administrativo Disciplinar  sED 191679/2022.

PORTARIA N° 3141 de 16/12/2022
a sECrETÁria aDJUnTa DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso 
das atribuições DElEGaDas pela portaria nº 1190, de 16/05/2022, 
publicada no DoE nº 21.771, de 16/05/2022, com as competências 
previstas, no § 2º do art. 106 da lei Complementar nº 741, de 
2019, e considerando as razões expostas nos autos do processo 
Sindicante ora em análise, DECIDE, de acordo com o inciso i do 
art.20 da lCE nº 491/2010, ARQUIVAR o processo de sindicância 
investigativa sED 135252/2022.

PORTARIA N° 3142 de 16/12/2022
a sECrETÁria aDJUnTa DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso 
das atribuições DElEGaDas pela portaria nº 1190 de 16/05/2022, 
publicada no DoE nº 21.771 de 16/05/2022, no uso de suas atri-
buições legais e conforme delegação de competência estabelecida 
nos termos do art. 106, § 2º da lei Complementar nº 741, de 2019 
e considerando as razões expostas nos autos do processo admi-
nistrativo ora em análise, DECIDE, de acordo com o parágrafo 
único do art. 60 da lCE nº 491/2010, ARQUIVAR o processo 
administrativo Disciplinar  sED 93533/2022.

PORTARIA N° 3143 de 16/12/2022
a sECrETÁria aDJUnTa DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso 
das atribuições DElEGaDas pela portaria nº 1190 de 16/05/2022, 
publicada no DoE nº 21.771 de 16/05/2022 e conforme delega-
ção de competência estabelecida nos termos do art. 106, § 2º, 
inciso i, da lei Complementar nº 741, de 2019 c/c art. 3º, §º 3º da 
lei Complementar nº 491, de 2010, e art. 4º, inciso ii, a, 1 e 2 e 
§ único, do Decreto nº 1860 de 2022 e considerando as razões 
expostas no processo administrativo ( sED 26448/2020) ora em 
análise, Resolve TORNAR SEM EFEITO a portaria nº2113 de 
26/11/2020, publicada no DoE 21.403 de 25/11/2020,pag 05, por 
decurso de prazo.

PORTARIA N° 3144 de 16/12/2022
a sECrETÁria aDJUnTa DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso 
das atribuições DElEGaDas pela portaria nº 1190 de 16/05/2022, 
publicada no DoE nº 21.771 de 16/05/2022 e conforme delega-
ção de competência estabelecida nos termos do art. 106, § 2º, 
inciso i, da lei Complementar nº 741, de 2019 e considerando as 
razões expostas nos autos do paD aDr15 7484/2020, DECIDE, 
com fundamento no inciso V do art. 15 da lei nº 16.861/2015, c/c 
o art. 60 da lCE nº 491/2010, aplicar a penalidade de DispEnsa 
da servidora (C de O.C. F), professora ACT, mat. nº 976.115-2, 
por infração ao art.167 Xi da lei Estadual nº 6.844/1986 (Estatuto 
do Magistério).

PORTARIA N°3145 - de 16/12/2022
a sECrETÁria aDJUnTa DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso 
das atribuições DElEGaDas pela portaria nº 1190 de 16/05/2022, 
publicada no DoE nº 21.771 de 16/05/2022 e conforme delegação 
de competência estabelecida nos termos do art. 106, § 2º, inciso 
i, da lei Complementar nº 741, de 2019 c/c art. 3º, §º 3º da lei 
Complementar nº 491, de 2010, e art. 4º, inciso ii, a, 1 e 2 e § único, 
do Decreto  n° 1860 de 2022 e considerando as razões expostas 
no processo administrativo ora em análise, resolve DESIGNAR, 
com fundamento no caput e no § 3º do art. 3º, c/c os arts.16 e 
no inciso i e do art. 17, todos da lCE nº 491/2010, os servidores 
efetivos e estáveis pertencentes à categoria funcional compatível 
com o objeto da apuração, cujos nomes vão abaixo identificados, 
para constituírem CoMissÃo DE sinDiCÂnCia inVEsTiGaTi-
VA, com a finalidade de apurar a(s) suposta(s) irregularidade(s) a 
seguir especificada(s): Processo Administrativo: SED 191203/2022 
(informação nº 613/2022)
Membro 1 presidente: anDErson roDriGo Floriano, pro-
fessor, mat. n° 376.669-1-03, nV/rEF 04/b, em exercício na CrE/
Jaraguá do Sul, C.H. 40h.
Membro 2: Maria CrisTina MarTins, professora, mat. nº 
316.225-7-03, nV/rEF: 05/C, lotada na sED/CoJUr, C.H 40h.
resumo dos fatos: apurar possíveis irregularidades na E.E.b. Jor-
nalista Jairo Calado, no município de Florianópolis, envolvendo 
a servidora (S. E. da S) e a suposta prática de maus tratos com 
alunos da referida Unidade Escolar.
Declaração de ausência de impedimentos: os servidores desig-
nados não incidem em nenhuma das vedações do art. 31 da lCE 
nº 491/2010.
Prazos: A comissão deverá ser instalada no prazo de 05 (cinco) dias 
e a conclusão dos trabalhos não excederá 30 (trinta) dias, contados 
a partir da publicação desta no DoE, admitindo-se prorrogação por 
igual período, na forma do art. 24 da mesma lei.

PORTARIA N° 3146 de 16/12/2022
a sECrETÁria aDJUnTa DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso 
das atribuições DElEGaDas pela portaria nº 1190 de 16/05/2022, 
publicada no DoE nº 21.771 de 16/05/2022 e conforme delegação 
de competência estabelecida nos termos do art. 106, § 2º, inciso 
i, da lei Complementar nº 741, de 2019 c/c art. 3º, §º 3º da lei 
Complementar nº 491, de 2010, e art. 4º, inciso ii, a, 1 e 2 e § 
único, do Decreto nº 1860 de 2022, tendo em vista o pedido de 
reconsideração, formalizado por E.W.r. matrícula nº 609.8223-07, 
em exercício na E.E.b. Gertrud aichinger, município de ibirama/sC, 
contra a decisão que consta no processo administrativo Disciplinar 
nº. sED 123069/2021, rECEbE o presente pedido de reconsidera-
ção e decide NEGAR PROVIMENTO aos pedidos nele formulados, 
nos termos do parecer Jurídico nº 1967/2022/pGE/nUaJ/sED/sC 
mantendo-se a penalidade aplicada, consoante a portaria nº 1954, 
de 08/08/2022, DOE nº 21.832, de 10/08/2022, pág. 07.

PORTARIA N° 3147 de 16/12/2022
a sECrETÁria aDJUnTa DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso 
das atribuições DElEGaDas pela portaria nº 1190 de 16/05/2022, 
publicada no DoE nº 21.771 de 16/05/2022 e conforme delegação 
de competência estabelecida nos termos do art. 106, § 2º, inciso 
i, da lei Complementar nº 741, de 2019 c/c art. 3º, §º 3º da lei 
Complementar nº 491, de 2010, e art. 4º, inciso ii, a, 1 e 2 e § 
único, do Decreto nº 1860 de 2022, tendo em vista o pedido de 
reconsideração, formalizado por M.B.C. matrícula nº 0988979-5, 
em exercício na E.E.b. bernardo schimitz, município de sangão/
sC, contra a decisão que consta no processo administrativo Dis-
ciplinar nº. aDr19 14621/2019, rECEbE o presente pedido de 
reconsideração e decide NEGAR PROVIMENTO aos pedidos nele 
formulados, nos termos do parecer Jurídico nº 1569/2022/pGE/nUaJ/
sED/sC mantendo-se a penalidade aplicada, consoante a portaria 
nº 1961, de 08/08/2022, DOE nº 21.382 de 10/08/2022, pág. 07.

PORTARIA N° 3148 de 16/12/2022
a sECrETÁria aDJUnTa DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso 
das atribuições DElEGaDas pela portaria nº 1190 de 16/05/2022, 
publicada no DoE nº 21.771 de 16/05/2022 e conforme delegação 
de competência estabelecida nos termos do art. 106, § 2º, inciso 
i, da lei Complementar nº 741, de 2019 c/c art. 3º, §º 3º da lei 
Complementar nº 491, de 2010, e art. 4º, inciso ii, a, 1 e 2 e § 
único, do Decreto nº 1860 de 2022, tendo em vista o pedido de 
reconsideração, formalizado por M.N.A. matrícula nº 322.417-1, 
em exercício na E.E.b. Catulo da paixão Cearense, município de 
sombrio/sC, contra a decisão que consta no processo administrativo 
Disciplinar nº. aDr21 3666/2021, rECEbE o presente pedido de 
reconsideração e decide NEGAR PROVIMENTO aos pedidos nele 
formulados, nos termos do parecer Jurídico nº 1570/2022/pGE/nUaJ/
sED/sC mantendo-se a penalidade aplicada, consoante a portaria 
nº P/1756, de 17/07/2022, DOE nº 21.818, de 21/07/2022, pág. 03.

PORTARIA N° 3149 de 16/12/2022
a sECrETÁria aDJUnTa DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso 
das atribuições DElEGaDas pela portaria nº 1190, de 16/05/2022, 
publicada no DoE nº 21.771, de 16/05/2022, conforme delegação 
de competência estabelecida nos termos do art. 106, § 2º da lei 
Complementar nº 741, de 2019, e considerando as razões expostas 
nos autos do Processo Administrativo ora em análise, DECIDE, 
de acordo com o parágrafo único do art. 60 da LCE nº 491/2010, 
ARQUIVAR o processo administrativo Disciplinar CGE 597/2021.

Maria TErEza paUlo HErMEs Cobra
Secretária Adjunta de Estado da Educação
Delegação portaria nº 1190 de 16/05/2022.

PORTARIA N° 3150 - de 16/12/2022
TORNAR SEM EFEITO, conforme processo sED 207310/2022, 
a portaria n° 2989 de 05.12.2022, publicada no DoE 21917 de 
14.12.2022, pg.08, que Dispensou do ponto Dirlei Weber da rosa, 
matrícula nº 298798-8-03, por duplicidade.

Maria TErEza paUlo HErMEs Cobra
Secretária de Estado da Educação, Designada

PORTARIA N° 3151 de 16/12/2022
a sECrETÁria aDJUnTa DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso 
das atribuições DElEGaDas pela portaria nº 1190 de 16/05/2022, 
publicada no DoE nº 21.771 de 16/05/2022, com as competências 
previstas, no § 2º do art. 106 da lei Complementar nº 741, de 
2019, e considerando as razões expostas nos autos do processo 
Administrativo ora em análise, DECIDE, de acordo com o inciso i do 
art. 20 da lCE nº 491/2010, ARQUIVAR o processo de sindicância 
investigativa nº sED 110075/2022.

Maria TErEza paUlo HErMEs Cobra
Secretária Adjunta de Estado da Educação
Delegação portaria nº 1190 de 16/05/2022.

Cod. Mat.: 879356
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PORTARIA N° 3133 de 15/12/2022
regulamenta a possibilidade de reavaliação do percurso formativo 
do estudante pelo Conselho de Classe (CC).

o sECrETÁrio DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso III do parágrafo 
único do art. 74 da Constituição do Estado de santa Catarina, pela 
lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019 (art. 106, § 2º, 
inciso i) e, em conformidade com o disposto no art. 205 da Cons-
tituição Federal de 1988, com o art. 24 da lei Federal nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as Diretrizes e bases da 
Educação nacional, a lei Complementar 170, de 07 de agosto de 
1998, que dispõe sobre o sistema Estadual de Educação, a reso-
lução CEE/sC nº 183, de 19 de novembro de 2013, que estabelece 
diretrizes para a avaliação do processo ensino-aprendizagem nos 
estabelecimentos de ensino de Educação Básica e Profissional 
Técnica de nível Médio, integrantes do sistema Estadual de Edu-
cação,conforme processo  sED 204776/2022
RESOLVE:

Art. 1º regulamentar a possibilidade de reavaliação do percurso 
formativo do estudante pelo Conselho de Classe (CC) durante o 
processo de avaliação da aprendizagem na rede Estadual de 
Ensino de santa Catarina.
Art. 2º a reavaliação do percurso formativo pelo Conselho de Classe 
(CC) objetiva promover ajustes nas médias trimestrais/semestrais 
ou finais com a finalidade de melhor traduzir os aspectos qualitativos 
decorrentes do processo de aprendizagem e desenvolvimento dos 
estudantes matriculados nas diferentes etapas e modalidades da 
Educação Básica, exceto nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

§ 1° no 1º, 2º e 3º trimestre / 1º e 2º semestre do ano letivo, conforme 
deliberação do Conselho de Classe, o professor da respectiva área 
do conhecimento e/ou componente curricular incluirá no campo CC 
a pontuação definida e lavrada em ata, a qual se somará à média 
trimestral/semestral.
§ 2° após o fechamento da média dos trimestres/semestres, con-
forme deliberação do Conselho de Classe, o professor da respec-
tiva área do conhecimento e/ou componente curricular incluirá no 
campo CC final a pontuação definida e lavrada em ata, a qual 
incidirá sobre a média anual do estudante, para gerar o status de 
aprovado ou reprovado.
§3° a pontuação atribuída soberanamente pelo Conselho de Clas-
se será registrada em ata, que deverá ser anexada no Sistema 
sisGEsC.

Art. 3º o Conselho de Classe deve ser criterioso na atribuição da 
pontuação no campo CC, observando os aspectos qualitativos do 
processo de aprendizagem e desenvolvimento, tais como: a compre-
ensão e o discernimento dos fatos, a mobilização dos conhecimentos 
para solução de problemas, a capacidade de análise e de síntese, 
além de atitudes, valores e habilidades para atividades práticas.
Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Maria TErEza paUlo HErMEs Cobra
Secretária de Estado da Educação, Designada

Cod. Mat.: 879373

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED. EXTRATO DE 
TERMO DE FOMENTO - ESPÉCIE: REFERENTE AO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 2021TR2399. o 
Estado de santa Catarina, por intermédio da secretaria de Estado 
da Educação - sED, e a programa Fumacense de ação social - 
PROFAS do Município de MORRO DA FUMAÇA/SC. OBJETO: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ADITAMENTO: Fica aditada a Cláusula 
Terceira do Termo de Fomento que a este deu causa, passando 
a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO 
E DA VIGÊNCIA – Com vigência a partir da data de publicação 
no Diário Oficial do Estado até 30 de abril de 2023.” CLÁUSULA 
SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais cláusulas do convênio 
ora aditado. DATA: Florianópolis, 08 de dezembro de 2022. SIG-
NATÁRIOS: Maria Tereza Paulo Hermes Cobra, pela sED, e 
Mary Neuza Espíndula Bif, pela proFas.

Cod. Mat.: 879243

EXTRATO N° 3136 de 15/12/2022SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO - SED. EXTRATO DE TERMO DE OTIMIZAÇÃO 
DAS REDES DE ENSINO Nº003/2022 - 2022TN2226. o Estado 
de santa Catarina, por intermédio da secretaria de Estado da 
Educação - sED, e o Município de agrolândia/sC. obJETo: as-
segurar a continuidade da implantação do programa de parceria 
Educacional Estado/Município, mediante o repasse pela sED, de 
recursos financeiros per capita/aluno referente ao FUNDEB e Sa-
lário Educação, aos 275 (duzentos e setenta e cinco) alunos da 
EEb são João, assumida pelo município, de acordo com a lei 
9.394/96 e previsto no Decreto nº 1.639 de 23 de dezembro de 
2021. para a execução do objeto serão disponibilizados recursos 
em conta bancária específica ativada pela parceria,repassado pela 
sED em parcela única, conforme portaria nº 3.044 de 08/12/2022 

publicada no DOE/SC nº 21.914, página 53 de 09/12/2022. PRAZO 
DE ViGÊnCia: a partir da data de publicação no DoE/sC, sendo 
que a utilização dos recursos deverá ocorrer até 12 (doze) meses 
após o repasse dos recursos. DaTa: Florianópolis, 30 de setembro 
de 2022. siGnaTÁrios: Maria Tereza paulo Hermes Cobra, pela 
sED, e José Constante, pelo município, conforme processo sED 
89377/2022

EXTRATO N° 3137 de 15/12/2022SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO - SED. EXTRATO DE TERMO DE OTIMIZAÇÃO 
DAS REDES DE ENSINO Nº001/2022 - 2022TN2225. o Estado 
de santa Catarina, por intermédio da secretaria de Estado da Edu-
cação - sED, e o Município de Chapecó/sC. obJETo: assegurar a 
continuidade da implantação do programa de parceria Educacional 
Estado/Município, mediante o repasse pela SED, de recursos finan-
ceiros per capita/aluno referente ao FUNDEB e Salário Educação, 
aos 408 (quatrocentos e oito) alunos da EEb luiza santin, EEb 
neiva Maria Costella e EEF alécio alexandre Cella, assumida pelo 
município, de acordo com a lei 9.394/96 e previsto no Decreto nº 
1.639 de 23 de dezembro de 2021. para a execução do objeto serão 
disponibilizados recursos em conta bancária específica ativada 
pela parceria, repassado pela sED em parcela única, conforme 
portaria nº 3.044 de 08/12/2022 publicada no DoE/sC nº 21.914, 
página 53 de 09/12/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: a partir da data 
de publicação no DoE/sC, sendo que a utilização dos recursos 
deverá ocorrer até 12 (doze) meses após o repasse dos recursos. 
DaTa: Florianópolis, 22 de setembro de 2022. siGnaTÁrios: 
Maria Tereza paulo Hermes Cobra, pela sED, e João rodrigues, 
pelo município, conforme processo sED 83146/2022.

MARIA TEREZA PAULO HERMES COBRASecretária de Estado 
da Educação, Designada

Cod. Mat.: 879362

AVISO DE NOTIFICAÇÃO N° 3152 de 16/12/2022

O Secretário de Estado da Educação leva ao conhecimento do Sr(a)
anGÉliCa brUDa, matrícula n° 0643232-8-02, que tramita nesta 
secretaria o processo sED 199180/2022,que trata da regularização 
funcional do servidor, e que nele foram apurados valores a serem 
ressarcidos ao erário. Fica estabelecido o prazo legal de 15 dias, 
a contar desta publicação, para manifestação do interessado, de 
acordo com o art. 6,iV, do Decreto nº1.886, de2013.

Maria TErEza paUlo HErMEs Cobra
Secretária de Estado da Educação, Designada

Cod. Mat.: 879364

porTaria CEE/sC nº 097/2022
Dispõe sobre os atos resultantes das deliberações das Comissões 
e do Plenário do Conselho Estadual de Educação (CEE/SC).
o prEsiDEnTE Do ConsElHo EsTaDUal DE EDUCaÇÃo DE 
sanTa CaTarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
25, inciso XiV da resolução CEE/sC nº 075/2005, que “aprova o 
Regimento Interno do CEE”, homologada pelo Decreto nº 3.832, 
de 9 de dezembro de 2005,
rEsolVE:
art. 1º Dar publicidade sobre os atos resultantes das deliberações 
das Comissões e do Plenário do Conselho Estadual de Educação 
(CEE/sC), nos seguintes termos:
i- parecer CEDp/CEE/CEE/sC n° 120, de 05/12/2022, pela atuali-
zação do plano de Curso Técnico em Enfermagem, Eixo tecnológico 
de ambiente e saúde, a ser ofertado pelo selékt Cursos, localizado 
na Rua Carlos Kummer nº 100 – Bairro Universitário, rede privada 
de ensino, mantida por selékt Educação Técnica Eireli, Município 
de itapiranga – sC;
ii- parecer CEDp/CEE/sC n° 121, de 05/12/2022, pela atualização 
do plano de Curso do Curso Técnico de nível Médio em agroeco-
logia, Eixo Tecnológico de recursos naturais, na forma integrada 
ao Ensino Médio, em regime de alternância, a ser ofertado pela 
Escola de Educação Básica Vinte e Cinco de Maio, localizada no 
assentamento Vitória da Conquista, s/n – interior Município de Frai-
burgo, rede pública de ensino, mantida pela secretaria de Estado 
da Educação de santa Catarina, Município de Florianópolis - sC;
iii- parecer CEDs/CEE/sC n° 122, de 05/12/2022, acolhe as jus-
tificativas apresentadas quanto ao processo de renovação de re-
conhecimento do Curso de Bacharelado em Farmácia, ofertado no 
campus de Mafra, da Universidade do Contestado - UnC, mantida 
pela Fundação Universidade do Contestado - FUnC, com sede no 
Município de Mafra;
iV- parecer CEDs/CEE/sC n° 123, de 05/12/2022, acolhe as 
justificativas apresentadas quanto ao processo de renovação de 
reconhecimento do Curso de Bacharelado em Farmácia, ofertado 

no campus de Canoinhas, da Universidade do Contestado – UnC, 
mantida pela Fundação Universidade do Contestado – FUnC, com 
sede no Município de Mafra;
V- Parecer CEED/CEE/SC N° 124, de 06/12/2022, favorável à 
mudança de denominação da mantenedora de Centro Ensino 
Floripa ltda. para Centro de Ensino Floripa ltda., mudança de 
denominação do Estabelecimento de Ensino de CEF Educa para 
CEFE Educa, mudança de endereço, anteriormente localizado na 
rua Vidal ramos, nº 53, sala 802, bairro Centro, para funcionar 
na rua Jerônimo Coelho, nº 293, sala 401, Centro Executivo Gia, 
bairro Centro, mantido pelo Centro de Ensino Floripa ltda., rede 
privada de ensino, Município de Florianópolis;
VI- Parecer CEED/CEE/SC N° 125, de 06/12/2022, favorável à 
mudança de endereço do polo Centro Joinville, anteriormente lo-
calizado na rua nove de Março, n°372, bairro Centro, passando 
a funcionar na rua Mario lobo n°106, lojas 142, 143, 144 e 145, 
shopping Center Cidade das Flores, bairro Centro, para funciona-
mento dos Cursos de Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino 
Médio, para a oferta da Educação de Jovens e adultos – EJa e 
Cursos Técnicos de nível Médio em Técnico em administração, 
Técnico em Qualidade, Técnico em logística, Técnico em Conta-
bilidade, Técnico em recursos Humanos e Técnico em Vendas, 
Eixo Tecnológico Gestão e negócios; Técnico em saneamento, 
Técnico em Edificações, Eixo Tecnológico Infraestrutura; e Técnico 
em segurança do Trabalho, Eixo Tecnológico segurança, na moda-
lidade a distância, Município de Joinville, mantido pela associação 
Educacional e Tecnológica de santa Catarina, rede privada de 
ensino, Município de Joinville;

VII- Parecer CEED/CEE/SC N° 126, de 06/12/2022, favorável à 
Mudança de Endereço do polo rio negrinho, anteriormente loca-
lizado na rua Jorge zipperer n°128, bairro Centro, passando a 
funcionar na rua Capitão osmar romão da silva, n°303, salas 44 
e 45, Mak Center, bairro Centro, para o funcionamento dos Cursos 
Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio, para a oferta de 
Educação de Jovens e adultos – EJa e Cursos Técnicos em nível 
Médio em Técnico em administração, Técnico em Contabilidade, 
Técnico em logística, Técnico em Qualidade, Técnico em recur-
sos Humanos e Técnico em Vendas, Eixo Tecnológico Gestão e 
Negócios; Técnico em Saneamento e Técnico em Edificações, Eixo 
Tecnológico infraestrutura; e Técnico em segurança do Trabalho, 
Eixo Tecnológico segurança, na modalidade a distância, Município 
de rio negrinho. Mantido pela associação Educacional e Tecnológica 
de santa Catarina, rede privada de ensino, Município de Joinville;
Viii- parecer CEE/sC n° 401, de 06/12/2022, concede o Diplo-
ma Mérito Educacional à professora luciane Carminatti, visto os 
relevantes serviços prestados à educação de santa Catarina; e
iX- parecer CEE/sC n° 402, de 06/12/2022, responde à consulta 
orientando que para as crianças que não estivessem matricula-
das e frequentando instituições de educação infantil até a data de 
08/10/2018, é obrigatório o cumprimento da data de corte - com-
pletar 6 anos até o dia 31/3 do ano da matrícula no primeiro ano 
do ensino fundamental.
art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data.
Florianópolis, 15 de dezembro de 2022.
osvaldir ramos
presidente do Conselho Estadual de Educação de santa Catarina 
(CEE/sC)

Cod. Mat.: 879141

PORTARIA SEF Nº 538/2022 – 16/12/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, de acordo com a 
competência conferida pelo inciso Vii do § 2º do artigo 106, da lei  
Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019, considerando o 
disposto no artigo 3º c/c o artigo 17, inciso ii e seus §§ 4º e 5º da 
lei  Complementar nº 491, de 20 de janeiro de 2010, e tendo em 
vista os motivos apresentados pelo presidente da Comissão de 
sindicância acusatória ou punitiva, resolve PRORROGAR o prazo 
da portaria sEF nº 482/sEF,  publicada pelo DoE/sC nº 21.901, 
de 22/11/2022, por mais 30 (trinta) dias, a contar do encerramento 
do prazo legal anteriormente previsto.

Paulo Eli
Secretário de Estado da Fazenda

Cod. Mat.: 879305

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI-
DADE – SIE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - ESPÉCIE: 1º 
Termo aditivo de prazo ao Convênio Transferência no 2022TR0871 
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(Processo: SCC 17604/2022). PARTÍCIPES: o Estado de san-
ta Catarina, através da secretaria de Estado da infraestrutura e 
Mobilidade – siE, e o Consórcio de CONSÓRCIO INTERMUNI-
CIPAL MULKTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMAI-CIM-AMAI.  
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 
31.12.2023. 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, 16 de Dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIOS: Thiago augusto Vieira, pela siE, e oscar Marta-
rello, pelo Consórcio.

Cod. Mat.: 879232

secretaria de Estado da infraestrutura e Mobilidade – siE
orDEM DE sErViÇo / siE nº 121/2022. DEsTinaTÁrio: rEal 
TransporTEs E TUrisMo   s/a. assUnTo: proCEsso 
39517/2022. 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 da modalidade 
da linha 679-2 Dionísio Cerqueira/ Florianópolis, de comum para 
semi-direto. Danilo panETTa DE Faria. GErEnTE DE opEra-
ÇÃo DE TransporTE DE passaGEiros inTErMUniCipal

Cod. Mat.: 879244

P O R T A R I A   N.º 1889 de 16/12/2022
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 
portaria n.º 743/2021, de 11/05/2021, que designou, o Gerente de 
Fiscalização de obras LUCIANE CHAVES LOPES LEMOS, ma-
trícula n.º 0610.980-2, e os Engenheiros RAFAEL CESAR LAMIM 
MARTINS DE OLIVEIRA, matrícula n.º 0617.534-1, e MATEUS 
POOL RODRIGUES, matrícula n.º 0605.642-3, para fiscalizarem, 
os serviços, n.º Contrato / Convênio e objeto:
Contrato: CT-00005/2018/SES-FESAUDE
processo: aDr-XXE 1151/2017
referente a Conclusão da construção do bloco ii do Hospital re-
gional são paulo. a partir da data da publicação.
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5

Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 879267

P O R T A R I A   N.º 1890 de 16/12/2022
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 
portaria n.º 745/2021, de 11/05/2021, que designou, o Gerente de 
Fiscalização de obras LUCIANE CHAVES LOPES LEMOS, ma-
trícula n.º 0610.980-2, e os Engenheiros RAFAEL CESAR LAMIM 
MARTINS DE OLIVEIRA, matrícula n.º 0617.534-1, e MATEUS 
POOL RODRIGUES, matrícula n.º 0605.642-3, para fiscalizarem, 
os serviços, n.º Contrato / Convênio e objeto:
Contrato: CT-00028/2017/SES-FESAUDE
processo:  aDr-XXE 4692/2017
referente a elaboração do Heliponto do Hospital regional são 
paulo, no município de Xanxerê. a partir da data da publicação.
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 879270

P O R T A R I A   N.º 1891 de 16/12/2022
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, os  Engenheiros, NI-
COLAS  NEGRI,  matrícula n.º 0617.533-3 e  HIAGO NEUMANN 
RUTSATZ, matrícula n.º 0605.664-4, para fiscalizarem  os serviços 
referentes a convênios obras civis, a partir da data da publicação, 
n.º Contrato /Convênio e objeto:
Contrato: CT 00323/2022
processo: siE 14190/2022

referente: Convênios de obras Civis: construção da nova sede da 
secretaria de Estado da infraestrutura e Mobilidade - Coordenadoria 
regional do planalto (siE-Crpla).
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 879271

P O R T A R I A   N.º 1892 de 16/12/2022
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 
portaria n.º 285/2022, de 04/03/2022, que designou, o Gerente 
de Fiscalização de obras BRUNA  RAYELE  COSTA GOMES, 
matrícula n.º 0617.494-9, para fiscalizar o serviço, n.º Contrato / 
Convênio e objeto:
Contrato: CT-00070/2022/SED
processo: sED 67629/2021
objeto: Construção de passarela modular e construção de quadra 
poliesportiva, na Unidade Escolar EEb prof. rudolfo Meyer.
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 879273

P O R T A R I A   N.º 1893 de 16/12/2022
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, ALESSAN-
DRO DELLA GIUSTINA, matrícula n.º 0630.199-1, para fiscalizar 
o serviço, n.º Contrato /Convênio e objeto:
Contrato: CT-00070/2022/SED
processo: sED 67629/2021
objeto: Construção de quadra poliesportiva, na Unidade Escolar 
EEb prof. rudolfo Meyer.
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 879278

P O R T A R I A   N.º 1894 de 16/12/2022
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, GIULIANO 
DE AZEVEDO OLIVEIRA, matrícula n.º 0617.529-5, para fiscalizar 
a manutenção descontinuada do revestimento asfáltico e obras 
complementares para os trechos Rodoviários sob a Jurisdição da 
Coordenadoria regional oeste – lote 01, nas condições previstas 
no rDC Eletrônico Edital nº 246/2022, conforme homologado no 
processo siE nº 14266/2022, datado de 26/04/2022 e seus anexos 
(I a XIV), partes integrantes e inseparáveis deste contrato CT-
340/2022, com a Empresa TErraMaX Construções e obras lTDa.
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 879279

P O R T A R I A   N.º 1895 de 16/12/2022
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, GIULIANO 
DE AZEVEDO OLIVEIRA, matrícula n.º 0617.529-5, para fiscalizar 
a manutenção descontinuada do revestimento asfáltico e obras 
complementares para os trechos Rodoviários sob a Jurisdição da 
Coordenadoria regional oeste – lote 02, nas condições previstas 
no rDC Eletrônico Edital nº 246/2022, conforme homologado no 
processo siE nº 14266/2022, datado de 26/04/2022 e seus anexos 
(I a XIV), partes integrantes e inseparáveis deste contrato CT-
341/2022, com a Empresa zl 10 Engenharia e Construção Eireli.
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 879281

P O R T A R I A   N.º 1896 de 16/12/2022
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, GIULIANO 
DE AZEVEDO OLIVEIRA, matrícula n.º 0617.529-5, para fiscalizar 
a manutenção descontinuada do revestimento asfáltico e obras 
complementares para os trechos Rodoviários sob a Jurisdição da 
Coordenadoria regional oeste – lote 03, nas condições previstas 
no rDC Eletrônico Edital nº 246/2022, conforme homologado no 
processo siE nº 14266/2022, datado de 26/04/2022 e seus anexos 
(I a XIV), partes integrantes e inseparáveis deste contrato CT-
342/2022, com a Empresa TErraMaX Construções e obras lTDa.
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 879282

P O R T A R I A   N.º 1897 de 16/12/2022
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, MATHEUS 
DE CONTO FERREIRA,  matrícula n.º 0632.266-2, para fiscalizar 
serviços referentes a convênios obras civis, a partir da data da 
publicação, n.º Contrato /Convênio e objeto:
Contrato: CT 0349/2022
processo: siE 32490/2021
referente: Convênios de obras Civis: execução de obra de enge-
nharia para reforma da Coordenadoria regional de infraestrutura 
Extremo oeste.
Cláudio Cherem Garcia
assessor Especial
Matr. 0966.898-5
Portaria nº 2668 – 16/12/2021
DOE 21.670 – 17/12/2021

Cod. Mat.: 879283

P O R T A R I A  N.º 1898 de 16/12/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBI-
LIDADE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 2.º, 
inciso i do art. 106, da lei Complementar 741/2019 e competência 
delegada pelo  art. 4º, inciso II , item “c”, do Decreto n. 1860/2022 
, resolve DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo siE nº 47446/2022, o pedagogo, MAUREEN 
ALBINA GONÇALVES, matricula n.º 0257.578-7, para responder 
pelo cargo de Coordenador de Controle interno e ouvidoria, FG-
2, em substituição ao titular, Denise Carolina Machado de souza, 
matricula n.º 0605.431-5, durante o usufruto de férias no período 
de 16/12/2022 a 29/12/2022.
Thiago augusto Vieira
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Matr. 0926.638-0

Cod. Mat.: 879284

P O R T A R I A   N.º 1899 de 16/12/2022
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, resolve:
EXCLUIR da portaria n.º 1907/2021, que instituiu o Comitê Téc-
nico da Estratégia BIMSC             (CT-biMsC), os servidores 
abaixo relacionados:
- TALITA JOSIANE FRAGA, matrícula n.º 0393.319-9;
- DANIELA NUNES E CASTRO, matrícula n.º 0950.222-0;
- RAIMUNDO NONATO GONÇALVES ROBERT, matrícula n.º 
0254.156-8;
DESIGNAR: - SUELEN VOGT WEIRICH, matricula n.º 0626.218-0, 
como representante Titular da secretaria de Estado da adminis-
tração prisional e socioeducativa - sap.
- MOACIR IGUATEMI DA SILVA NETO, matricula n.º 0694.136-2, 
como representante Titular da secretaria de Estado da adminis-
tração Econômico Sustentável - SDE.
- CLAUDINEI OSCAR WISSER, matricula n.º 0604.390-9, como 
Titular e CARLOS EDUARDO TOSIN, matricula n.º 0978.886-7, 
como suplente, representantes da Universidade do Estado de 
santa Catarina - UDEsC.
- RAMON MELLER CITADIN, matricula n.º 0953.161-0, como Ti-
tular e FABIO CASTAGNA DA SILVA, matricula n.º 0972.041-3, 
como suplente, representantes do instituto do Meio ambiente do 
Estado de santa Catarina - iMa.
- WILLIAM WISBECK, matricula n.º 0950.991-7, como Titular e 
CAROLINA CABRAL MEDEIROS RAMOS PORTO, matricula 
n.º 0604.800-5, como suplente, representantes da secretaria de 
Estado da administração - sEa.
(3ª alteração da portaria 1907/2021)
Thiago augusto Vieira
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Matr. 0926.638-0

Cod. Mat.: 879285
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SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI-
DADE - SIE
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPRO-
MISSO PROVISÓRIO.
objeto: 1º TErMo aDiTiVo ao TErMo DE CoMproMisso 
PROVISÓRIO para Prestação e exploração provisória e precá-
ria dos serviços de Transporte intermunicipal de passageiros do 
Estado de santa Catarina. Fundamentação legal: o Termo de 
Compromisso Provisório decorre 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: HaVErroTH TransporTEs ColETiVos lTDa, 
Data assinatura: 16/12/2022 processo: sGpE 00035144/2021, J 
DE M TransporTEs ME, Data assinatura: 16/12/2022 processo: 
sGpE 00035273/2021.

Cod. Mat.: 879287

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI-
DADE – SIE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - ESPÉCIE: 1º 
Termo aditivo de prazo ao Convênio Transferência no 2021TR2171 
(Processo: SCC 17602/2022). PARTÍCIPES: o Estado de santa 
Catarina, através da secretaria de Estado da infraestrutura e Mo-
bilidade – siE, e o Consórcio de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
SERRA CATERINENSE - CISAMA.  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 31.08.2023. CLÁUSULA SEGUN-
DA – 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, 16 de 
Dezembro de 2022. SIGNATÁRIOS: Thiago augusto Vieira, pela 
siE, e Evandro Frigo pereira , pelo Consórcio.

Cod. Mat.: 879376

porTaria nº 1404/2022 de 14/12/2022
o CorrEGEDor Da sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE, no 
uso de suas atribuições legais e conforme delegação de compe-
tência estabelecida nos termos da portaria nº 292/2020 c/c com 
os artigos 3º, §3º, 17, §2º e 31, todos da lC nº 491/10, e tendo 
em vista do que consta no proCEsso nº sEs 127087/2022, 
resolve RECONDUZIR  a servidora pública civil e estável, Taisa 
Vendramini, matrícula nº 0655959-0-01, no cargo de Fisioterapeuta, 
lotada no Centro Catarinense de reabilitação - CCr, para presidir 
e constituir a CoMissÃo DE sinDiCÂnCia inVEsTiGaTiVa, com 
a finalidade de apurar possível conduta irregular de servidora, no 
dia 04/08/2021. A comissão sindicante deverá  instalar-se no prazo 
de 10(dez) dias, a contar da publicação desta no Diário Oficial do 
Estado e a conclusão não excederá 30 (tinta) dias, admitida a 
prorrogação, por igual período de acordo com o disposto no artigo 
24 da lC nº 491/10.
MarCio MaiEnbErGEr CoElHo
CorrEGEDor

Cod. Mat.: 879051

PORTARIA nº 1416 de 14/12/2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições 
legais e regulamentares, de acordo com o disposto no art. 106, § 
2º, inciso i, da lei Complementar Estadual n° 741 de 12 de junho 
de 2019 e conforme o art. 4, inciso ii, do Decreto nº 1.860/2022, 
resolve DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sEs 245261/2022, GUSTAVO DA SILVA 
SANTOS, matrícula 0613298-7-01, Gerente de administração do 
Hospital Tereza ramos, para responder, cumulativamente, pelo 
cargo de DIRETOR DO HOSPITAL TEREZA RAMOS, nível DGs-
1, da sEs, em substituição ao titular, Mauricio batalha Machado, 
matrícula nº 0351936-8-03, durante o usufruto de férias, no período 
de 13/12/2022 a 30/12/2022.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879195

PORTARIA n° 1436, de 15 de dezembro de 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atri-
buições legais e regulamentares, de acordo com o disposto no 
Art. 106, Parágrafo 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 741, de 
12 de junho de 2019, resolve CONSIDERAR  DESIGNADOS, no 
período de ABRIL de 2022, os servidores relacionados na tabela 
abaixo, no exercício de Função de Chefia, conforme disposto no 
artigo n. 111, ii e item 1.12 do anexo iii, da lei Complementar n. 
741/2019, e/ou de Gratificação de Função, nos termos do Art. 21 
e anexo iV, da lei Complementar n. 323/2006.

NOME MATRÍCULA FUN-
ÇÃO

DT DESIG-
NAÇÃO

aMarilDo Dos san-
Tos 0244071-7-01 GF-9 01/04/2022
anDrE MoTTa ribEiro 0372630-4-03 GF-1 01/04/2022
anTEnor DUarTE 
HoFFMann 0282795-6-02 GF-4 01/04/2022
ClaUDia DE lUCCa 
MaTHEUs roCHa 0966810-1-01 GF-3 01/04/2022
ClEiDson ValGas 0658650-3-01 GF-5 01/04/2022
CrisTina DUarTE 0377602-6-01 GF-5 01/04/2022
DEisE JUliana 
KollinG 0957934-6-01 GF-8 01/04/2022
Fabio lUiz DE oliVEi-
ra 0334315-4-03 GF-8 01/04/2022
FErnanDa DE liMa 0311040-0-02 GF-9 01/04/2022
FlaVia alEssanDra 
Dos sanTos JaCQUEs 0960515-0-01 GF-1 01/04/2022
GisElE sEraFiM Car-
Doso Dos sanTos 0655933-6-01 GF-5 01/04/2022
JanETE FErrEira 
pinHEiro 0369617-0-01 GF-2 01/04/2022
Jani soMEr MonTEiro 
liMa 0295022-7-01 GF-3 01/04/2022
JaQUElinE riCHTEr 0650447-7-01 GF-3 01/04/2022
JoiCE MarGoni Mora-
Es MEnEzEs rosaDo 0662777-3-01 GF-5 01/04/2022
JosE Carlos sanTia-
Go 0377483-0-02 GF-8 01/04/2022
JosUE FErnanDo 
ViEira 0363015-3-01 GF-2 01/04/2022
larissa roCHa 0955742-3-01 GF-8 01/04/2022
lEDronETE silVEsTrE 0275548-3-01 FC-2 01/04/2022
lUiz GonzaGa MEDEi-
ros 0264717-6-01 FC-3 01/04/2022
MarCia araCi pinHo 0256869-1-04 GF-4 01/04/2022
Maria EMilia baiao 
silVa lEHMKUHl 0654453-3-02 GF-8 01/04/2022
MarisTEla alVEs 
MEnDEs 0360315-6-01 GF-1 01/04/2022
MarisTEla anTonia 
Dos sanTos 0657188-3-01 GF-5 06/04/2022
MiCHElinE MorEira 0330180-0-02 GF-4 01/04/2022
MoniCa sCHMoEllEr 0672185-0-01 FC-2 01/04/2022
nara CrisTianE Cor-
rEa 0309013-2-04 GF-3 01/04/2022
oTTo EriCH KUTTErT 0377695-6-01 GF-5 05/04/2022
raFaEl orTiz 0363662-3-01 GF-7 01/04/2022
rEnaTa roDriGUEs 
FErrEira DE MElo 0314301-5-04 GF-5 09/04/2022
robErTa Will 0960512-6-01 GF-3 01/04/2022
roDriGo DE FiGUEirE-
Do soUza 0377977-7-01 GF-4 01/04/2022
rosiMErY bion 0359871-3-01 GF-3 01/04/2022
sElMa Da silVa 0255742-8-02 GF-9 01/04/2022
THais MaDaloni Da 
silVa 0960471-5-01 GF-2 01/04/2022
WalDilEUza FErrEira 
roDriGUEs barbosa 0958900-7-01 GF-4 01/04/2022

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879290

PORTARIA n° 1437, de 15 de dezembro de 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atri-
buições legais e regulamentares, de acordo com o disposto no 
Art. 106, Parágrafo 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 741, de 
12 de junho de 2019, resolve CONSIDERAR  DISPENSADOS, no 
período de ABRIL de 2022, os servidores relacionados na tabela 
abaixo, no exercício de Função de Chefia, conforme disposto no 
artigo n. 111, ii e item 1.12 do anexo iii, da lei Complementar n. 
741/2019, e/ou de Gratificação de Função, nos termos do Art. 21 
e anexo iV, da lei Complementar n. 323/2006.

NOME MATRÍCULA FUN-
ÇÃO

DT DIS-
PENSA

aDriana rEMor TEi-
XEira

0286013-
9-02 FC-2 12/04/2022

aMilTon anTonio DE 
soUza

0251933-
0-01 GF-8 12/04/2022

anDrEa Maria barbaTo 0979040-
3-01 GF-3 30/04/2022

anTonio DE sa pErEira 0295951-
8-02 GF-5 30/04/2022

asCEnDino robErTo 
Dos sanTos

0308484-
1-02 GF-5 30/04/2022

aUGUsTo nEri blasi 0955698-
2-01 GF-9 30/04/2022

ElianE CorrEa Mar-
TEllo

0656115-
2-01 FC-3 30/04/2022

EMManUElli soarEs 
paDilHa

0963444-
4-01 GF-4 12/04/2022

GrasiEla Calazans 0377108-
3-01 FC-3 30/04/2022

GUEDEs lUiz anDrE 0244978-
1-01 GF-5 30/04/2022

Joana loHn solETTi 0961577-
6-01 FC-3 30/04/2022

JosE MarCirio DE 
soUza

0375792-
7-01 GF-8 30/04/2022

JUlianE GoMEs bErTo 
Dos sanTos

0957598-
7-01 GF-5 05/04/2022

lEiDE paTriCia FErnan-
DEs DE soUza

0282725-
5-02 GF-8 30/04/2022

lUana rios WEbEr 0373796-
9-01 GF-5 30/04/2022

MarCia rEGina brEiEr 0293326-
8-02 GF-8 30/04/2022

MarCio sCHWEiTzEr 0663161-
4-01 GF-7 30/04/2022

MarCos anTonio CaM-
polino

0967186-
2-01 GF-8 30/04/2022

MarilDa silVa DE Car-
ValHo

0294539-
8-01 GF-4 28/04/2022

MarisTEla EGiDE san-
Tini

0264427-
4-01 FC-2 02/04/2022

nEllY aliCE DE soUza 0375877-
0-01 GF-4 30/04/2022

paTriCia DE soUza 
GoDoi

0364802-
8-03 GF-9 30/04/2022

rEGina riGGEnbaCH 0294534-
7-01 GF-5 30/04/2022

rosEli loUrDEs san-
Drin

0294560-
6-01 GF-5 06/04/2022

sanDra Maria barrE-
To

0176826-
3-01 GF-5 05/04/2022

ValEria sanTos DE 
liMa

0960383-
2-01 GF-2 30/04/2022

Vanira silVa bEnaTo 0282786-
7-02 GF-8 30/04/2022

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879291

Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual da Saúde, no 
uso das atribuições, conferidas pela lei Complementar nº 381 de 
07 maio de 2007, resolve baixar a seguinte portaria:

PORTARIA Nº 1432/2022

DESIGNAR: Marcelo  barbosa  da  silva,  de  matrícula  n°  294545-
2-01  e  cpf  n°  910.642.xxx-xx,  e Gisele  bozzano  Dermer,  de  
matrícula  n°  330795-6-02  e  cpf  n°  889.374.xxx-xx,  lotados no  
Hospital  Governador  Celso  ramos/HGCr,  Fernanda  linhares  
Deeke,  de  matrícula  n° 0960651-3-01  e  cpf  n°  003815139-12,  
e  luís  Carlos  de  souza  Junqueira,  de  matrícula 0294542-8-01  
e  CpF  630.559.xxx-xx,  lotados  na  secretaria  de  Estado  da  
Infraestrutura  e Mobilidade/SIE. Referente à entrega definitiva da 
obra do Contrato 142/2019 que tem como objeto:   “ConTraTa-
ÇÃo   DE   obra   E   ManUTEnÇÃo   prEDial   -   rEForMa   
Da UniDaDE  DE  nUTriÇÃo  E  DiETÉTiCa  Do  HospiTal  
GOVERNADOR  CELSO  RAMOS (HGCR).”, de acordo com as 
especificações pertinentes no edital 3223/2018, na modalidade 
Tomada de preço, com a empresa contratada “F siGMa Cons-
TRUTORA EIRELI EPP”, de cnpj 23.514.542/0001-88.

Cod. Mat.: 879276

PORTARIA nº 1428 de 16/12/2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições 
legais e regulamentares, de acordo com o disposto no art. 106, § 
2º, inciso i, da lei Complementar Estadual n° 741 de 12 de junho 
de 2019 e conforme o art. 4, inciso ii, do Decreto nº 1.860/2022, 
resolve DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sEs 245728/2022, MARISTELA CASTRO 
KLAUBERG, matrícula 0302.416-4-02, Gerente de Enfermagem 
do Hospital santa Teresa, para responder, cumulativamente, pelo 
cargo de DIRETOR DO HOSPITAL SANTA TERESA, nível DGs-
1, da sEs, em substituição ao titular, andré Clementino da silva, 
matrícula nº 0625.645-7-02, durante o usufruto de férias, no período 
de 21/12/2022 a 30/12/2022.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879328
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PORTARIA nº. 1443 – 16/12/2022.

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 
239458/2022, resolve REMOVER a servidora JULIANA DOS 
REIS GUARESI, matrícula nº. 0397119-8-01, ocupante do cargo 
de Enfermeiro, originária do Gabinete do Secretário - GABS, ní-
vel GEpro-sEs-14/C, para atuar na Gerência de administração 
Financeira da Diretoria de apH Móvel, a contar de 02/01/2023.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879351

PORTARIA nº. 1444 – 16/12/2022.
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 
249280/2022, resolve rEMoVEr a servidora JOICE MARGONI 
MORAES MENEZES ROSADO, matrícula nº. 0662777-3-01, ocu-
pante do cargo de Enfermeiro, , originária da Gerência de Planeja-
mento em saúde - Gplan, nível GEpro-sEs-16/J, para atuar na 
Gerência de Controle Funcional e benefícios - GECob, a contar 
de 02/01/2023.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879363

PORTARIA nº. 1418 – 14/12/2022.
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 
243876/2022, resolve REMOVER a servidora SABINO SCIPIECZ, 
matrícula nº. 0328313-5-03, ocupante do cargo de Enfermeiro, ori-
ginária da Unidade Descentralizada de Vigilância Sanitária - UDVS 
de blumenau, nível GEpro-sEs-16/C, para atuar na Unidade 
Descentralizada de Controle, avaliação e auditoria - UDECa de 
blumenau, a contar de 02/01/2023.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879370

PORTARIA nº 1449 de 16/12/2022.

REGULAMENTA O REGIMENTO INTERNO DO COMPONENTE 
ESTADUAL DE AUDITORIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
– CEA/SUS, INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 688 DE 02 DE 
OUTUBRO DE 2007.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA, 
no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no artigo 71, 
incisos i e iii da Constituição do Estado de santa Catarina, na lei 
nº 8080/90 de 19 de setembro de 1990, artigos 16, item XiX e 17 
item ii e Xi, lei 8689/93 de 27 de julho de 1993, artigo 6 § 1º e 
2º, Decreto 1.651, de 28 de setembro de 1995 e Decreto nº 688, 
de 2 de outubro de 2007, regulamenta o regimento interno do 
CoMponEnTE EsTaDUal DE aUDiToria Do sisTEMa ÚniCo 
DE saÚDE – CEa/sUs,

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, DA JURISDIÇÃO, DA ATUAÇÃO
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO E DA COMPOSIÇÃO DO 
COMPONENTE ESTADUAL DE AUDITORIA.

SEÇÃO I
DA NATUREZA
art. 1º - o CoMponEnTE EsTaDUal DE aUDiToria Do sis-
TEMa ÚniCo DE
SAÚDE – CEA/SUS, será regulamentado por este Regimento.
§ 1º - Na efetivação do CEA/SUS será observada a subordinação 
administrativa, de acordo com este regimento.
art. 2º - para efeito deste regimento considera-se:
I - Auditoria é o exame sistemático e independente dos fatos pela 
observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas de 
uma atividade, elemento ou sistema para verificar a adequação aos 
requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes e determinar 
se as ações e seus resultados estão de acordo com as disposições 
planejadas. A auditoria, por meio da análise e verificação operativa, 
possibilita avaliar a qualidade dos processos, sistemas e serviços e 
a necessidade de melhoria ou de ação preventiva, corretiva, sane-
adora. Tem como objetivo propiciar ao gestor do sUs informações 
necessárias ao exercício de um controle efetivo, e contribuir para 
o planejamento e aperfeiçoamento das ações de saúde;

ii - Fiscalização consiste em submeter à atenta vigilância a execu-
ção de atos e disposições da legislação pelo exercício da função 
fiscalizadora.
III - Inspeção: é a atividade realizada sobre um produto final numa 
fase determinada de um processo ou projeto, visando detectar 
falhas ou desvios.
iV - supervisão é a ação orientadora ou de inspeção em plano 
superior.
V - Consultoria: é a verificação dos fatos para apontar sugestões 
ou soluções num problema determinado.
Vi - acompanhamento é o processo de orientação no qual o orientador, 
mediante contato com o processo, acompanha o desenvolvimento 
de determinada(s) atividade(s).
Vii - perícia trata-se de um conjunto de atos voltados a prestar es-
clarecimentos, quando designada por autoridade judicial ou policial.
Viii - ação preventiva é a atuação objetiva sobre uma não confor-
midade potencial, evitando sua ocorrência.
iX - ação corretiva é a eliminação da causa de uma não conformi-
dade evitando sua recorrência.

SEÇÃO II
DA JURISDIÇÃO
art. 3º - o CEa/sUs tem sua jurisdição no Estado de santa Ca-
tarina, com vistas a
avaliar os resultados referentes aos atos, despesas, investimentos 
e obrigações verificados no âmbito do SUS ou alcançados pelos 
recursos a ele vinculados, abrangendo:
i - pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que 
atuem na área hospitalar, ambulatorial, de promoção à saúde, vigi-
lância à saúde, gestão em saúde, investimento em saúde, pesquisa 
em saúde, de apoio diagnóstico e terapêutico, sujeitos ao controle 
e fiscalização do SUS;
ii - pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de direito público ou priva-
do, que derem causa, perda, impropriedade ou outra irregularidade 
de que resulte dano ao sUs ou aos Fundos nacional, Estadual e 
Municipais de saúde;
iii - Todos aqueles que devam prestar contas ao sUs ou cujos atos 
estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição da lei.

SEÇÃO III
DA ATUAÇÃO DO CEA/SUS
Art. 4º - A atuação do CEA/SUS no Sistema Único de Saúde deverá 
processar-se por:
I - Análise:
a) Do contexto normativo referente ao sUs;
b) De sistemas de informação ambulatorial e hospitalar;
c) De indicadores epidemiológicos e de produção;
d) De instrumentos e critérios de avaliação dos serviços assisten-
ciais de saúde;
e) Da conformidade das informações cadastrais e das centrais de 
assistência ambulatorial e hospitalar - sUs;
f) Do desempenho da rede de serviços de saúde;
g) Dos mecanismos de hierarquização, referência, contrarreferência 
e regionalização da rede de serviços de saúde;
h) Dos serviços de saúde prestados nas redes públicas e instituições 
contratadas e conveniadas;
i) De prontuários de atendimento ambulatorial e hospitalar;
j) Dos relatórios de assistência de saúde/sUs;
k) Dos relatórios financeiros e contábeis dos Fundos Municipais 
de saúde;
l) Dos relatórios emitidos pelos prestadores de serviço ao sUs;
m) Demais assuntos correlatos.
II - Verificação:
n) De autorizações de internação e de atendimento ambulatorial;
o) De revisão das contas hospitalares e/ou ambulatoriais apresentadas;
p) Dos tetos financeiros e de procedimentos de alto custo - APACS;
q) De fatos verificados ou comprovados e apresentados;
r) Da regularidade na utilização de recursos financeiros no âmbito 
do sUs;
s) Da avaliação da eficácia e eficiência da assistência e dos serviços;
t) Dos demais documentos ou sistemas pertinentes.

SEÇÃO IV
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Art. 7º - O CEA/SUS ficará subordinado ao Secretário de Estado da 
Saúde, sob a Direção da Diretoria de Auditoria do SUS, que será 
composta pelos núcleos de auditoria Geral do sUs (nasUs) e 
do núcleo de auditoria de parceiros Estratégicos (napar) e pelas 
Equipes de auditoria regionais.

SEÇÃO V
DA COMPOSIÇÃO
Art. 8° - O CEA/SUS/SC será composto pelos seguintes servidores:
i - auditores do nível central e regional: servidores preferencialmente 
efetivos, atuantes na função de auditor, mediante aprovação em 
concurso público específico ou processo seletivo e designados 
por meio de portaria do Secretário de Estado da Saúde para o 
exercício das respectivas funções, mediante indicação da Diretoria 
de auditoria do sUs.

ii - auditores internos hospitalares: servidores atuantes na função 
de auditor interno hospitalar, mediante aprovação em concurso 
público ou processo seletivo, ou designados através de portaria, 
pelo Secretário de Estado da Saúde, mediante indicação da Diretoria 
de auditoria do sUs para o exercício das respectivas funções nas 
Unidades Hospitalares da secretaria Estadual da saúde tecnicamente 
vinculados à Diretoria de auditoria do sUs e hierarquicamente à 
superintendência de Hospitais públicos.
iii - Técnicos administrativos: servidores atuantes na função de 
Técnicos em atividades administrativas, mediante aprovação em 
concurso público ou processo seletivo, para auxílio aos auditores 
em suas atividades laborais.
§ 1º - O CEA/SUS poderá ser composto de profissionais adminis-
tradores, bacharéis em direito, cientistas da computação e afins, 
contadores, economistas, enfermeiros, engenheiros, farmacêuti-
cos-bioquímicos, fisioterapeutas, médicos, odontólogos e técnicos 
administrativos, podendo contar ainda, com profissionais de outras 
especialidades, designados através de portaria, pelo Secretário 
de Estado da saúde, mediante indicação da Diretoria de auditoria 
do sUs.
§ 2º - É vedado aos servidores da Diretoria de auditoria do sUs:
a) auditar qualquer procedimento assistencial autorizado por si 
mesmo;
b) Auditar ou fiscalizar entidade onde preste serviço na qualidade 
de    autônomo ou empregado;
c) Ser proprietário, dirigente, acionista, sócio quotista ou participan-
te, sob qualquer forma, de entidade onde preste serviço ao sUs;
d) Fazer parte de comissões de sindicância, tomadas de contas 
especiais e comissões de fiscalização e avaliação de contratos 
ou assemelhadas.

CAPÍTULO II
DOS DEVERES GERAIS, DAS COMPETÊNCIAS E DAS ATRI-
BUIÇÕES SEÇÃO I
DOS DEVERES GERAIS
Art. 9º - Compete ao CEA/SUS verificar:
i - as ações e serviços do sistema Único de saúde/sUs;
ii - os serviços de saúde públicos, privados, contratados e con-
veniados;
III - A regularidade na utilização dos recursos financeiros geridos 
nos Fundos Municipais de saúde e serviços conveniados e/ou 
contratados;
IV - O CEA/SUS, realizará Auditoria, de forma contínua e perma-
nente no âmbito do SUS, sem prejuízo da fiscalização exercida 
pelos Tribunais de Contas do Estado, da União e pelos órgãos de 
Controle interno do Estado e dos Municípios.
Art. 10º - Cabe ao Secretário de Estado da Saúde:
i - autorizar com exclusividade o início de um processo de auditoria;
ii - Estabelecer diretrizes e normas sobre os procedimentos, ações 
e atividades do CEa/sUs, no âmbito estadual, e garantir com prio-
ridade os recursos de pessoal, físicos e financeiros necessários 
para o seu desenvolvimento;
ii - proferir a decisão sobre o objeto do processo administrativo, 
quando couber, excepcionado os casos em que figurar no processo 
quando deverá ser cientificado;
III - Analisar recursos hierárquicos decorrentes de conclusões de 
processos relativos ao CEa/sUs;
iV - Designar servidores para o exercício da função de auditor, 
mediante indicação da Diretoria;
V - Encaminhar, em caso de irregularidade, cópia do processo de 
auditoria do CEa/sUs aos órgãos de controle interno e externo, 
salvo nas auditorias em que constar como parte. nestes casos 
cabe ao Diretor de auditoria do sUs o encaminhamento aos órgãos 
de controle interno e externo, devendo dar ciência ao Secretário;
Vii - aprovar o planejamento anual de auditoria (paa) do CEa/sUs;
Viii - suspender ou reduzir, quando for o caso, a prestação de 
serviços ao sUs, de prestador contratado ou conveniado, até a 
correção da irregularidade apontada pela auditoria.
iX - rever suas próprias decisões em despacho fundamentado;
X - aplicar penalidade de rescisão de credenciamento/habilitação, 
contrato ou convênio e outros ajustes, conforme recomendação no 
processo de auditoria, respeitadas as disposições legais;
art.11º Compete à Diretoria de auditoria (DaUD) do sUs:
I - Definir, junto com o respectivo Núcleo de Auditoria, os programas 
e cronogramas de auditorias;
ii - Designar, junto com o respectivo núcleo de auditoria, os audi-
tores para execução de auditorias e demais trabalhos;
iii - Encaminhar aos canais competentes os relatórios de auditoria;
IV - Promover a formação, qualificação e treinamento específico 
dos servidores do CEa/sUs no âmbito do sUs, em conjunto com 
as estruturas de educação e gestão de pessoas do Estado;
V - receber denúncias de terceiros, sobre a assistência prestada pelo 
SUS, comunicando ao denunciante o resultado final da apuração;
VI - Notificar os gestores e prestadores de serviços ao SUS, aos 
órgãos públicos e entidades de classes envolvidas, os resultados 
de auditoria, propiciando o direito à defesa ou justificativa e esta-
belecendo prazos para manifestação/correção das irregularidades 
constatadas;
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Vii - Determinar o monitoramento dos serviços e da assistência 
prestada visando a melhoria e o cumprimento dos critérios esta-
belecidos pela legislação do sUs;
VIII - Elaborar Planejamento Anual de Auditoria, que deverá ser 
aprovado pelo Secretário de Estado da Saúde;
iX - sugerir providências ao Gestor do sUs, quanto à sustação 
de contrato, convênio ou outro instrumento congênere, no caso de 
não se efetivarem, no prazo previsto, as medidas determinadas 
pela supervisão ou aquelas expressas no processo;
X - recomendar a instauração de processo administrativo, quando 
detectada em auditoria a existência de irregularidade que resulte 
danos ao erário, provocado por entidades contratadas ou conve-
niadas, ou por servidores ou pessoa que, agindo nessa qualidade, 
tenham causado ou contribuído para o dano;
Xi - avaliar o desenvolvimento das atividades de auditoria com 
vistas ao seu aperfeiçoamento;
Xii - propor medidas que objetivem promover a integração do 
CEa/sUs com outros sistemas de Controle interno e Externo da 
administração Federal, Estadual e Municipal;
XII - Apresentar quadrimestralmente, ao Secretário de Estado da 
saúde, ao Conselho Estadual de saúde e à Comissão intergestores 
Bipartite, para análise e ampla divulgação, relatório, contendo o 
resumo das auditorias concluídas ou iniciadas no período;
n) Desempenhar outras atividades afins.
art. 12º - Compete ao núcleo de auditoria Geral (nasUs) do sUs:
i - proceder a auditoria regulares e especiais e/ou de conformidade 
e operacionais em órgãos e entidades integrantes e participantes do 
sUs, que não sejam organizações sociais ou parceiros estratégicos 
assim definidos por portaria do Secretário de Estado da Saúde;
ii - avaliar o desempenho quantitativo e qualitativo dos serviços 
assistenciais de saúde do sUs;
iii - avaliar a qualidade e o padrão da rede hospitalar e ambula-
torial vinculadas ao sUs, visando o bom nível de assistência a 
ser prestado;
IV - Avaliar a execução de contratos e outros instrumentos afins 
com os prestadores de serviço do sUs;
V - atuar exclusivamente em âmbito de trabalhos de auditoria e 
controle, sendo vedado que as equipes do NASUS atuem na área 
de controle e avaliação;
Vi - atuar no nível central e de forma descentralizada, as Equipes 
de auditoria regionais, que exercerão as atividades nas sediadas 
regionais de saúde da secretaria de Estado da saúde;
V - Desempenhar outras atividades afins.
art. 13º - Compete ao núcleo de auditoria de parceiros Estraté-
gicos (napar):
i - proceder a auditoria regulares e especiais e/ou de conformidade 
e operacionais em órgãos e entidades integrantes e participantes 
do sUs, que sejam organizações sociais ou parceiros estratégicos 
assim definidos por portaria do Secretário de Estado da Saúde;
ii - avaliar o desempenho quantitativo e qualitativo dos serviços 
assistenciais de saúde do sUs;
iii - avaliar a qualidade e o padrão da rede hospitalar e ambula-
torial vinculadas ao sUs, visando o bom nível de assistência a 
ser prestado;
V - Avaliar a execução de contratos e outros instrumentos afins 
com os prestadores de serviço do sUs;
Vi - Emitir parecer prévio em todos os contratos, aditamentos e 
editais referentes às organizações sociais;
VII - Desempenhar outras atividades afins.
art. 14 - as atribuições dos membros da Diretoria de auditoria do 
sUs estão detalhadas abaixo:
i - aos auditor do nível central e regional cabe:
a) Realizar, de acordo com as normas e roteiros específicos, as 
auditorias, elaborando relatório fundamentado legalmente;
b) participar de cursos, treinamentos e reciclagens promovidos 
pelo CEa/sUs e/ou sistema nacional de auditoria e outros de 
interesse ao cargo de auditor;
c) Manter o núcleo cuja auditoria esteja relacionada, informado sobre 
o andamento dos processos de auditoria sob sua responsabilidade;
d) sugerir e fundamentar a imposição de penalidade à pessoa 
jurídica credenciada, contratada ou conveniada, de acordo com 
os termos do ajuste firmado com o SUS;
e) Preencher com clareza e fidelidade, os roteiros de auditoria, bem 
como os demais documentos próprios de seu trabalho;
f) Manter uma postura discreta junto aos gestores e prestadores 
de serviços do
sUs;
g) realizar auditoria nas unidades de saúde próprias, credenciadas, 
instituições conveniadas, municípios e pessoas físicas vinculadas 
ao sUs.

II - Ao Auditor interno Hospitalar cabe:
a) atuar diretamente nas contas hospitalares assim como no pro-
cessamento a Unidade vinculada;
b) atuar no esclarecimento e na garantia do adequado faturamento 
da Unidade vinculada, segundo as diretrizes e regramentos esta-
belecidos no sUs;
c) Analisar e definir a liberação (ou não) das AIHS e demais ins-
trumentos de faturamento que exijam avaliações individualizadas;

d) participar de cursos, treinamentos e reciclagens promovidos 
pelo CEa/sUs e/ou sistema nacional de auditoria e outros de 
interesse ao cargo de auditor;
e) Manter uma postura discreta junto aos gestores e prestadores 
de serviços do sUs;
f) Poderá atuar, exclusivamente a pedido da Diretoria de Auditoria, 
em auditorias e trabalhos afins junto aos Núcleos de Auditoria Geral 
do sUs e de parceiros Estratégicos;
g) Fica vedada a participação em auditoria assistencial na unidade 
de saúde que atue em âmbito público ou privado.

III - Aos Técnicos Administrativos cabe:
I - Apoiar, de acordo com as normas e processos específicos, as 
auditorias, participando na elaboração de relatório fundamentado 
legalmente juntamente com a equipe designada;
ii - participar de cursos, treinamentos e reciclagens promovidos 
pelo CEa/sUs e/ou sistema nacional de auditoria e outros de 
interesse ao cargo de auditor;
III - Preencher com clareza e fidelidade, os documentos próprios de 
seu trabalho; iV - Manter uma postura discreta junto aos gestores 
e prestadores de serviços do sUs;
V - apoiar as auditorias nas unidades de saúde próprias, creden-
ciadas, instituições conveniadas, municípios e pessoas físicas 
vinculadas ao sUs;
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
Art. 15 - A AUDITORIA processar-se-á através de exames analíticos 
e periciais, dividindo-se:
i - Quanto ao objeto:
a) sobre sistema de saúde - Gestão;
b) sobre serviços de saúde;
c) sobre ações de saúde;
d) sobre os contratos e demais instrumentos relacionados a oferta 
de serviços para o sUs.
ii - Quanto à execução:
Analítica: consiste na análise de documentos comprobatórios da 
assistência prestada (laudos, relatórios gerenciais, banco de dados 
etc.), sendo componente básico da preparação das auditorias ope-
racionais. Do relatório de análise saem as conclusões e proposições 
a serem tomadas pela Gerência de auditoria.
operativa: consiste na avaliação do atendimento às normas e 
diretrizes do sUs, realizada junto aos gestores e prestadores, 
mediante verificação “in loco” de documentação, laudos pertinentes 
ao serviço etc.
iii - Quanto à natureza:
programada: consta de programação com plano de ação e cro-
nograma aprovados;
Especial: desencadeada a partir de denúncias de pessoas, órgãos, 
imprensa, outros.
iV - Quanto à forma:
Direta: quando realizada por auditores do Componente Estadual 
de auditoria. integrada: quando realizada com a participação de 
auditores dos Componentes Estadual, Federal e/ou Municipal de 
auditoria.
Compartilhada: quando realizada por auditores de outras instâncias 
de controle.
V - Quanto à consequência da ação:
orientadora/preventiva: tendente a evitar violação de normas, 
objetivando orientação e esclarecimento, bem como reconhecer 
e avaliar a relevância e significação dos desvios em relação às 
boas práticas, para se chegar a soluções viáveis;
Corretiva: tendente a corrigir as infrações ou distorções nas ações 
de saúde e de faturamento;
punitiva: tendente a aplicar penalidades.
§ 1º - as auditorias especiais serão objeto de relatório de natureza 
sigilosa quando se tratar de situação que imponha perícia especial 
e pronta interveniência de autoridade competente para salvaguarda 
de interesse do sUs. os auditores podem emitir relatório parcial, 
sem prejuízo do relatório final a ser apresentado, quando conclu-
ídos os trabalhos.
§ 2º - A apresentação dos relatórios de auditoria far-se-á nos termos 
deste parágrafo:
a) O relatório depois de elaborado e examinado será encaminhado 
à Gerente de Auditoria, que o analisará e o apresentará à Diretoria 
de auditoria;
b) Será encaminhada uma cópia do relatório síntese de auditoria 
ao órgão ou à instituição auditado;
§ 3º - O relatório conterá, em títulos específicos, análise e avaliação 
relativas aos seguintes aspectos:
a) Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando 
as providências necessárias para sua correção;
b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, in-
dicando as medidas a serem implementadas com vistas ao pronto 
ressarcimento ao sUs;
c) recomendações relativas ao cumprimento pela pessoa jurídica 
das determinações e princípios do sUs;
d) legislações;

CAPÍTULO IV

DO PROCESSO DE AUDITORIA E SEU REGISTRO E DA NO-
TIFICAÇÃO
SEÇÃO I
DO PROCESSO DE AUDITORIA E SEU REGISTRO

art. 16 - Todo e qualquer expediente recebido pela Diretoria de audi-
toria do SUS será registrado de acordo com a data do recebimento.
§ 1º - a Diretoria de auditoria do sUs, após receber o expediente, 
deverá encaminhá-lo para formalização do processo de auditoria 
se couber.
§ 2º - na formalização do processo observar-se-ão as seguintes 
rotinas:
i - abertura e autuação do processo com o respectivo registro no 
sistema da secretaria de Estado de saúde;
ii - instrução do processo de auditoria;
iii - Execução da auditoria;
§ 3º - Todas as informações registradas nos autos do processo, bem 
como despachos e manifestações de unidades da sEs, deverão 
ser registradas em folhas separadas, e os espaços em branco 
deverão ser inutilizados com a expressão “em branco”;
§ 4º - Ao prestar informações nos autos, o informante subscreverá 
após assinatura, o seu nome completo, o número de sua matrícula 
e o cargo que ocupa, além de observar a respectiva numeração 
das folhas.
§ 5º - O fornecimento de cópia de processo, após conclusão, deverá 
ser formalmente autorizado pela Diretoria de auditoria do sUs, 
devendo ser mantida no processo e em arquivo próprio cópia da 
solicitação com a respectiva autorização.
§ 6º - Será responsabilizada administrativamente o auditor que 
der motivo para postergação ou não cumprimento de prazos, sem 
justificativa em tempo hábil.

DA DENÚNCIA
Art. 17 - A denúncia poderá ser feita por qualquer pessoa física 
ou jurídica junto à secretaria de Estado da saúde, através da 
ouvidoria da sEs, sobre irregularidades ou ilegalidades nos atos 
praticados por prestadores participantes ou integrantes do sUs, 
inclusive autônomos sujeitos a sua jurisdição.
Art. 18 - A denúncia sobre irregularidade ou ilegalidade será objeto 
de apuração, desde que seja formulada por escrito ou através da 
imprensa escrita ou falada, conforme a portaria que regulamenta 
a matéria.
Art. 19 - A denúncia será apurada, em caráter sigiloso, até que se 
comprove a sua procedência e só poderá ser arquivado depois 
de percorrido todo o trâmite, mediante despacho fundamentado 
da autoridade competente, que concluiu não existir ato passível 
de penalização.
§ 1º - reunidas às provas que indiquem a existência de irregula-
ridade ou ilegalidade, os demais atos serão públicos, assegurada 
aos acusados ampla defesa e o contraditório;
§ 2º - Quando o fato narrado não for considerado procedente, a 
denúncia deverá ser arquivada, por falta de objeto a perseguir, 
devendo ser informado o denunciante.
§ 3º- A apuração da denúncia poderá resultar em:
i - arquivamento do processo;
ii - aplicação de penalidade, após julgamento da autoridade com-
petente.
art. 20 - o denunciante, o denunciado ou autoridade competente 
poderão, por escrito, solicitar informações do processo e/ou ser 
informados do resultado da apuração da denúncia, não cabendo 
emissão de cópia antes da conclusão do processo.

DO DIREITO DE DEFESA
art. 21 - o direito de defesa do interessado nos processos é as-
segurado através de:
i - Fornecimento de cópia de relatório preliminar;
ii - Vista dos autos ou cópia de peça concernente ao processo, 
mediante expediente dirigido à Diretoria de auditoria do sUs;
iii - permissão ao interessado de apresentação de documentos 
e ou alegações escritas, mediante pedido por escrito, dirigido ao 
Diretor de auditoria do sUs.

SEÇÃO II
DA NOTIFICAÇÃO
Art. 22º - A notificação, sob a competência do Diretoria de Auditoria 
do sUs objetiva dar conhecimento do relatório preliminar ao audi-
tado/responsável, informar sobre as irregularidades apontadas, as 
penalidades impostas por lei, solicitar a prestação de informações, 
apresentação de documentos e a defesa, na forma prevista neste 
regimento, obedecida a seguinte ordem:
§ 1° - O processo de Notificação deverá seguir a seguinte ordem:
i - pessoalmente e/ou procurador constituído;
ii - por via postal, com aviso de recebimento - ar;
iii - Via sistema sGpE;
iV - através das Equipes de auditoria de regionais;
V - Quando não localizado, a notificação se dará via edital, publicado 
no Diário Oficial do Estado.
§ 2° - Será concedido prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável 
por mais 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, 

19.12.2022 (SEGUNDA-FEIRA) DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.920 PÁGINA 13

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.



para defesa ou correção das irregularidades informadas, de acordo 
com a gravidade do fato notificado, podendo ser prorrogado quando 
julgado necessário, mediante solicitação por escrito do notificado.
§ 3º - Decorrido o prazo estipulado para a defesa/justificativas, e 
sendo estas analisadas e acatadas em sua totalidade, o processo 
será encerrado, sendo o auditado comunicado do encerramento.
§ 4º - Decorrido o prazo estipulado para a defesa/justificativas, e 
sendo estas acatadas parcialmente ou não acatadas, o auditado 
será recomendado sobre as medidas a serem adotadas, cuja res-
ponsabilidade sobre as mesmas passa a ser do notificado.
§ 5º - Decorrido o prazo estipulado para a defesa/justificativas, não 
havendo manifestação do notificado, será o relatório considerado 
concluído, registrando-se a ausência de justificativa apesar da re-
gular notificação do interessado. As medidas a serem adotadas 
serão recomendadas ao notificado, com os respectivos prazos 
para correção, quando for o caso.
§ 6º - O não cumprimento nos prazos estabelecidos implicará nas 
sanções previstas.
§ 7º - os demais setores ou órgãos envolvidos serão comunicados 
e o processo será encerrado.

CAPÍTULO V DAS SANÇÕES
Art. 23 - O CEA/SUS poderá recomendar aplicação de sanções, 
aos prestadores de serviços de saúde ao sUs, na forma estabe-
lecida neste regimento:
a) advertência escrita;
b) Suspensão temporária da prestação de serviços ao SUS;
c) rescisão do contrato, convênio ou outro ajuste;
d) Suspensão temporária de contratar com o Sistema Único de 
saúde/sUs;
e) ressarcimento aos cofres públicos.
§ 1º - Os responsáveis pela supervisão dos serviços credenciados, 
contratados ou conveniados que, comprovadamente, tomarem co-
nhecimento de irregularidade ou ilegalidade, e delas deixarem de 
dar ciência ao CEA/SUS, ficarão sujeitos, por responsabilidade 
solidária, às sanções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos 
e as demais legislações correlatadas.
§ 2º - na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e 
a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem 
para o sUs, às circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 
antecedentes.
§ 3º - O cometimento reiterado de faltas elevará o nível de gravidade, 
devendo ser observada a proporcionalidade entre a falta cometida 
e a pena a ser aplicada.
Art. 24º - Verificada a ocorrência de fraude, distorção ou ilegalidade 
comprovada no processo, o Gestor do SUS solicitará ao Ministério 
público sua interveniência para o cumprimento do disposto na 
legislação vigente, se couber.
Art. 25º - Sempre que apurado débito, será oferecido ao respon-
sável uma proposição de devolução do valor atualizado do dano 
causado aos Fundos Municipal, Estadual e/ou Federal de saúde.

DA ADVERTÊNCIA ESCRITA
art. 26º - Cabe advertência em faltas que não constituírem dolo 
ou que não implicarem em prejuízo direto ao usuário, nem em 
ato lesivo ao sUs, apenas caracterizando negligência gerencial;
§ 1º - A advertência poderá ser aplicada pela Diretoria de Auditoria 
do SUS e deverá ser informada ao Setor responsável pelo acom-
panhamento do prestador auditado, conforme sua natureza, para 
as providências cabíveis.

DAS SUSPENSÕES
Art. 27 - Cabe suspensão temporária do credenciamento do SUS, 
da prestação de serviços ou da habilitação, naquelas ações que 
resultem em danos pecuniários, ou que infringirem as normas re-
guladoras do sistema Único de saúde, de natureza operacional, 
administrativa ou contratual ou ainda que levarem prejuízos à as-
sistência do usuário.
§ 1º - A suspensão temporária, de que trata este artigo, é da com-
petência do Secretário de Estado da Saúde e estará condicionada 
até que o prestador corrija a irregularidade específica ou omissão 
à norma reguladora do sUs.
§ 2º - Cabe ainda, suspensão temporária do direito de contratar 
com a administração Estadual, quando a infração for decorrente 
de violação culposa do ajuste pelo prestador de serviços ao sUs.

RESCISÃO
art. 28º - Constituem motivos para rescisão do contrato ou do ajuste:
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais;
II - O atraso injustificado no início do serviço;
iii - a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação 
à administração;
iV - o desatendimento das determinações regulares do auditor 
designado para acompanhar e fiscalizar, bem como o cometimento 
reiterado de faltas na sua execução;
V - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhe-
cimento, justificadas e determinadas pelo Gestor do SUS;
Vi - nos casos enumerados nos incisos Vi, iX, X, Xi, XiV, XV e 
XVii do art. 78 da lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo Único - a rescisão do contrato, convênio ou outro ajuste 
será determinada pelo Gestor do SUS e exarada no processo 

administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, tudo com vista ao disposto na lei Federal nº 8.666/93, em 
especial ao seu artigo 79.

SEÇÃO IV
DO RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS
art. 29º - Do ressarcimento:
i - ao UsUÁrio - Quando devidamente comprovada a cobrança 
por prestador de serviço, a usuários do SUS, a título de comple-
mentaridade, fazer recomendação ao gestor para providências 
junto ao prestador, visando à restituição em dobro dos valores co-
brados de acordo com o parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor), e fundamentado no art. 197 
da Constituição Federal de 1988; art. 33, § 4º, arts. 43 e 52 da 
lei nº 8.080/90 (lei orgânica da saúde), combinados com a pT 
Ms/sas nº 113/97. Encaminhar cópia do processo ao Ministério 
público para adoção de medidas da sua competência, conforme 
estabelecido no programa de Combate a abusividade de Cobranças 
no sistema Único de saúde.
ii - FUnDo a FUnDo - Quando devidamente comprovada a ir-
regularidade na aplicação dos recursos financeiros transferidos 
pelo Ministério da Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, será 
elaborada planilha de Glosas e Qualificação dos Responsáveis, 
sendo encaminhada, após a defesa do auditado, ao Fundo nacional 
de Saúde para as providências necessárias.
III - AO SIH/SUS - A prática de atos ilegais ou ilegítimos ocasiona 
ressarcimento ao erário, os valores glosados da AIH são calculados 
com base na tabela de procedimentos vigentes no mês de com-
petência da auditoria. para efeito da aplicação das glosas, serão 
examinados: a consistência da documentação, a veracidade das 
informações colhidas e os motivos de conformidade, de acordo 
com a legislação aplicada à época do período de abrangência 
da auditoria.

CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
art. 30º - os atos administrativos estarão sujeitos aos seguintes 
recursos:
I - Recurso hierárquico: é o pedido de reexame do ato dirigido à 
autoridade
superior à que proferiu o ato, observando o prazo de 15 dias úteis 
para formalizar solicitação.
ii – revisão: é o recurso onde o interessado pede reexame da 
decisão em caso de fatos novos demonstrarem a improcedência 
da denúncia, observando o prazo de 15 dias úteis para formalizar 
solicitação.
art. 31º - as petições de recursos serão apresentadas à Diretoria de 
Auditoria do CEA/SUS, que fará os encaminhamentos necessários;
§ 1º - A petição do recurso poderá ser liminarmente indeferida em 
despacho fundamentado, se:
i - não se encontrar devidamente formalizada;
ii - Firmada por parte ilegítima, considerando-se que são competentes 
para interpor recursos os responsáveis pelos atos impugnados e 
aqueles alcançados pela decisão;
III - Fora do prazo estabelecido na Notificação e/ou Relatório;

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

art. 32º - Quando forem detectadas irregularidades ou distorções 
em Unidades assistenciais próprias, a Diretoria de auditoria do 
CEA/SUS promoverá as medidas saneadoras, em consonância com 
a legislação vigente, buscando a apuração da responsabilidade.
Art.33º - Poderá a Diretoria de Auditoria do CEA/SUS, a pedido 
de qualquer das partes, corrigiras inexatidões materiais devidas a 
lapso manifesto ou a erros evidentes de escrita ou cálculo.
art. 34º - os fatos detectados em auditoria e que tiverem natureza 
ética, podendo caracterizar imperícia, imprudência ou negligência, 
deverão ser comunicados às respectivas entidades de classes, 
pela Diretoria de auditoria
art. 35º – nenhum documento físico ou eletrônico bem como os 
respectivos acessos a informações de quaisquer sistemas informa-
tizados pode ser negado à DaUD, sob pena de responsabilidade 
do agente público ou privado que direta ou indiretamente negar a 
prestação da informação ou acesso aos sistemas.
art. 36º - os casos omissos e dúvidas surgidas na aplicação deste 
regimento, serão dirimidos pela Consultoria Jurídica, mediante 
encaminhamento da Diretoria de auditoria;
art. 37º - os processos deverão ser redistribuídos aos núcleos 
temáticas na data da publicação desta Portaria;
Art. 38º - Este Regimento entrará em vigor na data de publicação 
da portaria que institui o Componente Estadual de auditoria do 
sistema Único de saúde - CEa/sUs;
art. 39º - o presente regimento revoga e torna sem efeito a portaria 
sEs nº 445 de 9 de julho de 2008.

Florianópolis, 16 de dezembro de 2022.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde.

Cod. Mat.: 879372

PORTARIA nº. 1448 – 16/12/2022.
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 
244286/2022, resolve REMOVER a servidora CARMEM REGINA 
DELZIOVO, matrícula nº. 0377698-0-01, ocupante do cargo de 
Enfermeiro, originária da Superintendência de Planejamento em 
saúde - sps, nível GEpro-sEs-16/J, para atuar na Diretoria de 
auditoria - DiaUD, a contar de 02/01/2023.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879374

PORTARIA nº. 1440 – 16/12/2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições 
legais, conforme delegação de competência estabelecida nos termos 
do Decreto nº.1860/2022 e conforme processo sEs 239470/2022, 
resolve REMOVER a servidora FLAVIA ALESSANDRA DOS SAN-
TOS JACQUES, matrícula nº. 0960515-0-01, ocupante do cargo 
de Técnico em Atividades Administrativas, originária da Diretoria 
de licitações e Contratos - DliC, nível GEpro-sEs-09/C, para 
atuar na Diretoria de planejamento - Dips, a contar de 02/01/2023.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879325

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO nº 2022TR002273.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: associação Franco brasileira, man-
tenedora do Hospital Maicé, com sede no município de Caçador. 
OBJETO: auxiliar no custeio dos serviços médicos hospitalares 
do Hospital, com a finalidade de oferecer melhor atendimento aos 
usuários do SUS da Região. VALOR DOS RECURSOS: Total de r$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), por parte do ConCEDEnTE, 
em parcela única. DOS RECURSOS: as despesas serão realizadas 
na seguinte classificação orçamentária: 48000 – 48091 – 480091 
– 10 – 302 – 0430 – 0220 – 011328 – 3 – 33 – 50 – 41, programa 
Transferência: 2022011698, Fonte dos recursos: 0100, natureza da 
Despesa: 33504102, conforme nota de Empenho nº 2022nE031439, 
de 14/12/2022, constante no processo sCC 17334/2022. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2023, condicionada sua 
eficácia à publicação, deste extrato, no DOE. DATA: Florianópolis, 
15 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela 
sEs e Marina andrade, pela associação. Mjr/sCC.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO nº 2022TR002272.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saúde 
– FEs. CONVENENTE: Associação Da Redeh Beneficência Cristã, 
mantenedora do Hospital Maternidade Dona lisette, com sede no 
município de Taió. OBJETO: auxiliar no custeio e manutenção dos 
serviços de saúde do Hospital e Maternidade Dona lisette, com a 
finalidade de oferecer melhor atendimento aos usuários do Siste-
ma Único de saúde – sUs da região. VALOR DOS RECURSOS: 
Total de r$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), por 
parte do ConCEDEnTE, em parcela única. DOS RECURSOS: as 
despesas serão realizadas na seguinte classificação orçamentária: 
48000 – 48091 – 480091 – 10 – 302 – 0430 – 0220 – 011328 – 
3 – 33 – 50 – 41, programa Transferência: 2022011648, Fonte 
dos recursos: 0223, natureza da Despesa: 33504102, conforme 
nota de Empenho nº 2022nE031440, de 14/12/2022, constante 
no processo sCC 15812/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31 de 
dezembro de 2023, condicionada sua eficácia à publicação, deste 
extrato, no DoE. DATA: Florianópolis, 15 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e Dirce Karina Mewes 
bauchspiess, pela associação. Mjr/sCC.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO nº 2022TR002277.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saúde 
– FEs. CONVENENTE: Sociedade Beneficente São Camilo, man-
tenedora do Hospital são braz, com sede no município de porto 
União. OBJETO: auxiliar na aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes com a finalidade de oferecer melhor atendimento aos 
usuários do SUS da Região. VALOR DOS RECURSOS: Total de r$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), por parte do ConCEDEnTE, 
em parcela única. DOS RECURSOS: as despesas serão realizadas 
na seguinte classificação orçamentária: 48000 – 48091 – 480091 
– 10 – 302 – 0430 – 0220 – 011328 – 4 – 44 – 50 – 42, programa 
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Transferência: 2022011687, Fonte dos recursos: 0100, natureza da 
Despesa: 44504201, conforme nota de Empenho nº 2022nE031490, 
de 15/12/2022, constante no processo sEs 205340/2022. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: Até 31 de julho de 2023, condicionada sua eficácia 
à publicação, deste extrato, no DoE. DATA: Florianópolis, 16 de 
dezembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs 
e João batista Gomes, pela sociedade. Mjr/sCC.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO nº 2022TR002281.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: associação Hospitalar de Vargeão, 
com sede no Município de Vargeão. OBJETO: auxiliar na aquisi-
ção de equipamentos e materiais permanentes para associação 
Hospitalar de Vargeão, com finalidade de realizar mais cirurgias, 
consequentemente mais atendimentos e cirurgias para os usuá-
rios do sUs. VALOR DOS RECURSOS: Total de r$ 455.800,00 
(quatrocentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais), por parte 
do ConCEDEnTE, em parcela única. DOS RECURSOS: as des-
pesas serão realizadas na seguinte classificação orçamentária: 
48000 – 48091 – 480091 – 10 – 302 – 0430 – 0220 – 011328 
– 4 – 44 – 50 – 42, programa Transferência: 2022011703, Fonte 
dos recursos: 0100, natureza da Despesa: 44504201, conforme 
nota de Empenho nº 2022nE031565, de 16/12/2022, constante 
no processo sEs 209797/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: até 30 
de junho de 2023, condicionada sua eficácia à publicação, deste 
extrato, no DoE. DATA: Florianópolis, 16 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e Marco aurélio bender, 
pela associação. Mjr/sCC.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO nº 2022TR002282.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: instituto de saúde santa Clara, 
mantenedor do Hospital pequeno anjo, com sede no Município de 
itajaí. OBJETO: auxiliar no custeio e manutenção dos serviços do 
Hospital Infantil Pequeno Anjo com a finalidade oferecer melhor 
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 
VALOR DOS RECURSOS: Total de r$ 2.000.000,00 (dois milhões 
de reais), por parte do ConCEDEnTE, em parcela única. DOS 
RECURSOS: As despesas serão realizadas na seguinte classifi-
cação orçamentária: 48000 – 48091 – 480091 – 10 – 302 – 0430 
– 0220 – 011328 – 3 – 33 – 50 – 41, programa Transferência: 
2022011682, Fonte dos recursos: 0100, natureza da Despesa: 
33504102, conforme nota de Empenho nº 2022nE031569, de 
16/12/2022, constante no processo sEs 216130/2022. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: Até 30 de junho de 2023, condicionada sua eficácia 
à publicação, deste extrato, no DoE. DATA: Florianópolis, 16 de 
dezembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs 
e silvia lignane Kawada, pelo instituto. Mjr/sCC.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO nº 2022TR002280.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saúde 
– FEs. CONVENENTE: associação Educacional e Caritativa, man-
tenedora do Hospital regional são paulo, com sede no Município de 
Xanxerê. OBJETO: auxiliar no custeio e manutenção dos serviços 
de saúde com a finalidade oferecer melhor assistência e mantendo 
o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 
VALOR DOS RECURSOS: Total de r$ 3.999.999,96 (três milhões 
e novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e seis centavos), por parte do ConCEDEnTE, em 
parcela única. DOS RECURSOS: as despesas serão realizadas 
na seguinte classificação orçamentária: 48000 – 48091 – 480091 
– 10 – 302 – 0430 – 0220 – 011328 – 3 – 33 – 50 – 41, programa 
Transferência: 2022011673, Fonte dos recursos: 0100, natureza da 
Despesa: 33504102, conforme nota de Empenho nº 2022nE031563, 
de 16/12/2022, constante no processo sCC 17013/2022. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: até 30 de novembro de 2023, condicionada sua 
eficácia à publicação, deste extrato, no DOE. DATA: Florianópolis, 
16 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela 
SES e Nilva Benincá, pela Associação. Mjr/SCC.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO nº 2022TR002283.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: associação de saúde lindóia do 
sul, com sede no Município de lindóia do sul. OBJETO: auxiliar 
no custeio e manutenção dos serviços de saúde com a finalidade 
de oferecer melhor assistência aos usuários do Sistema Único 
de Saúde e manter o percentual de atendimento aos usuários do 

sUs em 80%. VALOR DOS RECURSOS: Total de r$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), por parte do ConCEDEnTE, em parcela 
única. DOS RECURSOS: as despesas serão realizadas na seguinte 
classificação orçamentária: 48000 – 48091 – 480091 – 10 – 302 – 
0430 – 0220 – 011328 – 3 – 33 – 50 – 41, programa Transferência: 
2022011701, Fonte dos recursos: 0100, natureza da Despesa: 
33504102, conforme nota de Empenho nº 2022nE031571, de 
16/12/2022, constante no processo sEs 236940/2022. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2023, condicionada sua 
eficácia à publicação, deste extrato, no DOE. DATA: Florianópolis, 
16 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela 
sEs e Joercio Dalmora, pela associação. Mjr/sCC.

Cod. Mat.: 879496

EXTraTo DE rElaTório

no dia 17/11/2022 às 10:00 horas, foi realizada, por videocon-
ferência, a 2ª reunião da CaF - CoMissÃo DE aValiaÇÃo E  
FisCalizaÇÃo do Contrato de Gestão 001/2021, firmado com a 
Organização Social FAHECE, para gerenciamento e execução de 
serviços de saúde do Centro de Hematologia de Santa Catarina 
- HEMOSC. sendo avaliado e aprovado o  Relatório de Avaliação 
de Execução - CAF – 1º trimestre de 2022, o qual apresentou os 
resultados como segue:

ANÁLISE QUANTITATIVA
proCEDiMEnTos ConTra-

TaDo
rEaliza-

Do alCanCE: 
Triagem clínica de doador 
de sangue - candidatos a 

doação
32.500 33.141 101,97%

Coleta de sangue total e 
por aférese 27.100 27.861 102,81%

produção de Hemocom-
ponentes e processamen-

tos especiais
42.321 36.508 86,26%

Exames imunohematoló-
gicos 37.772 43.991 116,46%

Exames sorológicos 121.808 110.183 90,46%
Exames Hematológicos 17.407 14.708 84,50%

ambulatório 11.859 11.282 95,14%
Marcadores celulares/

criobiologia 18.225 16.833 92,36%
produção aiH dos Hos-

pitais 13.026 12.765 98,00%
Exames de imunogenética 6.463 2.614 40,45%

ANÁLISE QUALITATIVA
percentual de pedido 

de hemocomponentes x 
atendimentos

METa: atender no 
mínimo 90% dos 

pedidos de hemo-
componentes 

alCanCE: 
99,78%

percentual de hemo-
componentes fornecidos 

dentro das especificações 
técnicas

METa: alcançar 80% 
de adequação aos 

parâmetros de quali-
dade na produção de 
hemocomponentes 

e procedimentos 
especiais

alCanCE: 
97,07%

percentual de atendimen-
to a demanda de testes 

laboratoriais

METa: alcançar, no 
mínimo, 95% de exe-

cução dos testes 

alCanCE: 
99,34%

Índice de satisfação dos 
pacientes

METa: alcançar, 
no mínimo, 90% da 

satisfação 

alCanCE: 
96,32%

Índice de satisfação dos 
Doadores

METa: alcançar, 
no mínimo, 90% da 

satisfação 

alCanCE: 
98,55%

o relatório de avaliação de Execução - CaF – 1º trimestre de 2022 
foi publicado na íntegra no site: https://www.saude.sc.gov.br/index.
php/documentos/informacoes-gerais/organizacoes-sociais/contra-
tos-de-gestao/contratos-de-gestao-finalizados/cg-01-2021-hemosc-
-organizacao-social-fundacao-de-apoio-ao-hemosc-e-cepon-fahece/
relatorios-de-avaliacao-de-execucao-18

Cod. Mat.: 879133

Extrato de Rescisão de Termo de Compromisso do Progra-
ma “Novos Valores”, referente ao projeto atividade n°4617 da 
secretaria de Estado da saúde, conforme Decreto Estadual nº 
781/782/2012, de 25.01.2012. Estagiários: 1. Chaiane Guterres 
da Silva; Termo de compromisso nº 018/22; Data da rescisão: 
06/12/2022.2. Nathana Larissa Cavrucov; Termo de Compromis-
so nº 04/2022;Data da rescisão: 15/12/2022.3. Alife de França 
Costa; Termo de Compromisso nº 102/2021; Data de rescisão: 
15/12/2022.4. Maria Eduarda Santos da Costa; Termo de Com-
promisso nº 023/2022; Data da rescisão: 16/12/2022.5. Amabile 
Gin Bertol; Termo de Compromisso nº 082/2021; Data da rescisão: 
18/12/2022.6. Isadora Fernandes Abreu; Termo de Compromisso 
nº 050/2022; Data da rescisão: 30/12/2022.

Cod. Mat.: 879197

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000589.
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 aurora. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Trigésima Se-
gunda (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 Segunda – Da 
Vigência”: O prazo do Convênio n° 2022TR000589 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 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, 14 de dezembro de 
2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e alexsandro 
Kohl, 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 
2021TR000845.
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: Fundação Mé-
dica assistencial ao Trabalhador rural de luiz alves. 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° 2021TR000845 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, 14 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs, Thiago augusto Vieira, 
pela siE e arlindo Gorges, pela Fundação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000581.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secretaria 
de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de saúde 
– FEs. CONVENENTE: instituto de assistência e Educação são 
João, mantenedor do Hospital santa Casa rural, com sede no 
município de são João do oeste. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Vigésima Nona (Da Vigência) 
do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláu-
sula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula Vigésima Nona – Da Vigência”: O 
prazo do Convênio n° 2022TR000581 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, 15 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e José orlando Kuhn, 
pelo instituto.

Cod. Mat.: 879297

EXTraTo DE rElaTório

no dia 21/11//2022 às 13h30min, foi realizada, no Hospital regional 
Deputado Affonso Guizzo, a 6ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE 
aValiaÇÃo E  FisCalizaÇÃo do Contrato de Gestão 004/2018, 
firmado com a Organização Social Instituto Maria Schmitt - IMAS, 
para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital 
Regional Deputado Affonso Guizzo. sendo avaliado o  Relatório 
de Avaliação de Execução - CAF – 3º trimestre de 2021, o qual 
apresentou os resultados conforme quadro abaixo.

o relatório de avaliação de Execução - CaF – 3º trimestre de 2021 
foi publicado na íntegra no site da sEs: https://www.saude.sc.gov.
br/index.php/documentos/informacoes-gerais/organizacoes-sociais/
contratos-de-gestao/contratos-de-gestao-vigentes/c-g-004-2018-hos-
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pital-regional-de-ararangua-e-policlinica-de-ararangua-organiza-
cao-social-imas/relatorios-de-avaliacao-de-execucao-16

ANÁLISE QUANTITATIVA
ConTra-

TaDo rEalizaDo alCanCE: 
atendimentos Urgên-

cias/Emergências 13.230 9.447 71,41%
assistência Hospitalar 1.866 1.926 103,22%
atendimento ambula-

tórial 11.235 10.141 90,26%
saDT Externo 12.129 10.810 89,13%

PRODUÇÃO QUALITATIVA

pesquisa satisfação 

METa: realizar,   pelo   
menos,   400   pesquisas   
no   mês,   considerando   
todos   os   grupos   de 
atendimento, e atingir 

no mínimo, 90% de pa-
cientes/acompanhantes 

satisfeitos.

alCanCE: 
98,12%

autorização de interna-
ção Hospitalar

METa: apresentação da 
totalidade (100%)

alCanCE: 
100,31%.

indicadores de regula-
ção de leitos UTi

Meta : atingir, no mínimo, 
80% dos leitos regu-
lados pela Central de 

regulação de leitos da 
sEs/sC.

alCanCE: 
98,79%

Taxa de Mortalidade 
operatória

rEsUlTaDo: asa 1 – 0,00%; asa 
ii – 0,00%; asa iii – 0,00%; asa iV 

0,00%; asa V – 0,00%.
Cod. Mat.: 879306

EXTraTo DE rElaTório

no dia 21/11//2022 às 13h30min, foi realizada, no Hospital regional 
Deputado Affonso Guizzo, a 6ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE 
aValiaÇÃo E  FisCalizaÇÃo do Contrato de Gestão 004/2018, 
firmado com a Organização Social Instituto Maria Schmitt - IMAS, 
para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital 
Regional Deputado Affonso Guizzo. sendo avaliado o  Relatório 
de Avaliação de Execução - CAF – 4º trimestre/2º semestre de 
2021, o qual apresentou os resultados conforme quadro abaixo.

o relatório de avaliação de Execução - CaF – 4º trimestre/2º 
semestre de 2021 foi publicado na íntegra no site da sEs: https://
www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/
organizacoes-sociais/contratos-de-gestao/contratos-de-gestao-
-vigentes/c-g-004-2018-hospital-regional-de-ararangua-e-policli-
nica-de-ararangua-organizacao-social-imas/relatorios-de-avalia-
cao-de-execucao-16

ANÁLISE QUANTITATIVA - 2º semestre
ConTra-

TaDo rEalizaDo alCanCE: 
atendimentos Urgên-

cias/Emergências 26.460 25.085 94,80%
assistência Hospitalar 3.732 3.722 99,73%
atendimento ambula-

tórial 22.470 21.043 93,65%
saDT Externo 24.258 21.461 88,47%

PRODUÇÃO QUALITATIVA 

pesquisa satisfação 

METa: realizar,   pelo   
menos,   400   pesquisas   
no   mês,   considerando   
todos   os   grupos   de 
atendimento, e atingir 

no mínimo, 90% de pa-
cientes/acompanhantes 

satisfeitos.

alCanCE: 
96,72%

autorização de interna-
ção Hospitalar

METa: apresentação da 
totalidade (100%)

alCanCE: 
101,22%.

indicadores de regula-
ção de leitos UTi

Meta : atingir, no mínimo, 
80% dos leitos regu-
lados pela Central de 

regulação de leitos da 
sEs/sC.

alCanCE: 
100%

Taxa de Mortalidade 
operatória

rEsUlTaDo: asa 1 – 0,00%; asa 
ii – 0,00%; asa iii – 0,00%; asa iV 

0,00%; asa V – 0,00%.
Cod. Mat.: 879309

EXTraTo DE rElaTório

no dia 21/11//2022 às 13h30min, foi realizada, no Hospital regional 
Deputado Affonso Guizzo, a 6ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE 
aValiaÇÃo E  FisCalizaÇÃo do Contrato de Gestão 004/2018, 
firmado com a Organização Social Instituto Maria Schmitt - IMAS, 
para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital 
Regional Deputado Affonso Guizzo. sendo avaliado o  Relatório 
de Avaliação de Execução - CAF – 1º trimestre de 2022, o qual 
apresentou os resultados conforme quadro abaixo.

o relatório de avaliação de Execução - CaF – 1º trimestre de 2022 
foi publicado na íntegra no site da sEs: https://www.saude.sc.gov.
br/index.php/documentos/informacoes-gerais/organizacoes-sociais/
contratos-de-gestao/contratos-de-gestao-vigentes/c-g-004-2018-hos-
pital-regional-de-ararangua-e-policlinica-de-ararangua-organizacao-
-social-imas/relatorios-de-avaliacao-de-execucao-16

ANÁLISE QUANTITATIVA 
ConTra-

TaDo rEalizaDo alCanCE: 
atendimentos Urgên-

cias/Emergências 13.230 11.831 89,43%
assistência Hospitalar 1.866 1.816 97,32%
atendimento ambula-

tórial 11.235 9.910 88,21%
saDT Externo 12.129 8.041 66,30%

PRODUÇÃO QUALITATIVA 

pesquisa satisfação 

METa: realizar,   pelo   
menos,   400   pesquisas   
no   mês,   considerando   
todos   os   grupos   de 
atendimento, e atingir 

no mínimo, 90% de pa-
cientes/acompanhantes 

satisfeitos.

alCanCE: 
97,07%

autorização de interna-
ção Hospitalar

METa: apresentação da 
totalidade (100%)

alCanCE: 
100,61%.

indicadores de regula-
ção de leitos UTi

Meta : atingir, no mínimo, 
80% dos leitos regu-
lados pela Central de 

regulação de leitos da 
sEs/sC.

alCanCE: 
100%

Taxa de Mortalidade 
operatória

rEsUlTaDo: asa 1 – 0,00%; asa 
ii – 0,00%; asa iii – 0,00%; asa iV 

0,00%; asa V – 0,00%.
Cod. Mat.: 879316

EXTraTo DE rElaTório

no dia 21/11//2022 às 13h30min, foi realizada, no Hospital regional 
Deputado Affonso Guizzo, a 6ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE 
aValiaÇÃo E  FisCalizaÇÃo do Contrato de Gestão 004/2018, 
firmado com a Organização Social Instituto Maria Schmitt - IMAS, 
para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital 
Regional Deputado Affonso Guizzo. sendo avaliado o  Relatório 
de Avaliação de Execução - CAF – 2º trimestre/1º semestre de 
2022, o qual apresentou os resultados conforme quadro abaixo.

o relatório de avaliação de Execução - CaF – 1º trimestre/2º 
semestre de 2022 foi publicado na íntegra no site da sEs: https://
www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/
organizacoes-sociais/contratos-de-gestao/contratos-de-gestao-
-vigentes/c-g-004-2018-hospital-regional-de-ararangua-e-policli-
nica-de-ararangua-organizacao-social-imas/relatorios-de-avalia-
cao-de-execucao-16

ANÁLISE QUANTITATIVA - 1º semestre
ConTra-

TaDo rEalizaDo alCanCE: 
atendimentos Urgên-

cias/Emergências 26.460 24.139 91,23%
assistência Hospitalar 3.732 4.023 107,96%
atendimento ambula-

tórial 22.470 19.883 88,49%
saDT Externo 24.258 20.911 86,20%

PRODUÇÃO QUALITATIVA 

pesquisa satisfação 

METa: realizar,   pelo   
menos,   400   pesquisas   
no   mês,   considerando   
todos   os   grupos   de 
atendimento, e atingir 

no mínimo, 90% de pa-
cientes/acompanhantes 

satisfeitos.

alCanCE: 
97,26%

autorização de interna-
ção Hospitalar

METa: apresentação da 
totalidade (100%)

alCanCE: 
100,09%.

indicadores de regula-
ção de leitos UTi

Meta : atingir, no mínimo, 
80% dos leitos regu-
lados pela Central de 

regulação de leitos da 
sEs/sC.

alCanCE: 
100%

Taxa de Mortalidade 
operatória

rEsUlTaDo: asa 1 – 0,00%; asa 
ii – 0,00%; asa iii – 0,00%; asa iV 

0,00%; asa V – 0,00%.
Cod. Mat.: 879319

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2021TR000129.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: Beneficência Camiliana do Sul, 

mantenedora do Hospital são Camilo, com sede no município de 
Concórdia. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada 
a Cláusulas Segunda e inclusa a Cláusula Trigésima Primeira do 
termo que a este deu causa, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Segunda – Dos Recursos”: 
Serão destinados recursos financeiros para a execução do objeto 
deste Convênio no montante de r$ 298.000,00 (duzentos e noventa 
e oito mil reais), sendo r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais) pela CONCEDENTE e r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil 
reais), como contrapartida financeira por parte do CONVENENTE, 
conforme Plano de Trabalho. “Cláusula Trigésima Primeira – Da 
Contrapartida”: O convenente compromete-se aportar na conta 
bancária única e específica do Convênio a quantia de R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais), a título de contrapartida financeira, nos 
prazos estabelecidos no cronograma de desembolso. CLÁUSULA 
SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração 
do adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamen-
to atendendo-se aos ditames legais, especificamente para que 
a Convenente possa executar o objeto conveniado. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas do termo que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 
13 de dezembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela 
SES e Antônio Mendes Freitas, pela Beneficência.

Cod. Mat.: 879326

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE: apliCaÇÃo DE sanÇÃo. 
Decisão: O Secretário de Estado da Saúde, no uso de suas atribui-
ções legais, considerando o disposto nos autos do processo SES 
216447/2022 e em consonância com o art. 87 da lei 8.666/93 e art. 
108 do Decreto Estadual 2.617/09, RESOLVE aplicar à empresa 
INOVARE CONSTRUÇÕES EIRELI, CnpJ nº 08.844.221/0001-58a 
penalidade de ADVERTÊNCIA por descumprimento do Contrato 
nº 305/2021, Edital nº 181/2021.

Cod. Mat.: 879330

ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO
Processo: 21320-2016-42181. Auto de Infração: 41061-a. In-
teressado: idefonso Marcello. CPF: 224.xxx.xxx-00. Termo de 
Compromisso 03/2ºpEl/3ªCia/1ºbpMa/CpMa/2022, referente ao 
Processo PMSC 37360/2020 que firmam a Polícia Militar Ambiental 
de santa Catarina e idefonso Marcello, na data de 07/12/2022, com 
a redução do valor da multa simples consolidada em 90% (noventa 
por centro), desde que cumpridas integralmente as obrigações 
assumidas pelo infrator e a recuperação da área degradada, na 
forma do art. 87 da lei Estadual nº 14.675/09 e art. 119 da portaria 
nº 143/2019/iMa/CpMa.
Maracajá/SC, 07 de dezembro de 2022.
Capitão PM Elton Roussenq Garcia
Autoridade Ambiental Fiscalizadora

Cod. Mat.: 879118

ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO
Processo: 21320-2016-44548. Auto de Infração: 42189-a. Inte-
ressado: sidnei arcaro. CPF: 321.xxx.xxx-49. Termo de Compro-
misso 04/2ºpEl/3ªCia/1ºbpMa/CpMa/2022, referente ao processo 
PMSC 56177/2021 que firmam a Polícia Militar Ambiental de Santa 
Catarina e sidnei arcaro, na data de 07/12/2022, com a redução do 
valor da multa simples consolidada em 90% (noventa por centro), 
desde que cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo 
infrator e a recuperação da área degradada, na forma do art. 87 
da lei Estadual nº 14.675/09 e art. 119 da portaria nº 143/2019/
iMa/CpMa.
Maracajá/SC, 07 de dezembro de 2022.
Capitão PM Elton Roussenq Garcia
Autoridade Ambiental Fiscalizadora

Cod. Mat.: 879120

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA - ESPÉCIE: Quinto 
Termo aditivo ao Convênio nº pMsC13357/2019. PARTÍCIPES: 
Consórcio intermunicipal do Médio Vale do itajaí - CiMVi e a polícia 
Militar do Estado de santa Catarina - pMsC. OBJETO: prorroga 
o prazo até 31/12/2023. VIGÊNCIA: a partir da publicação deste 
extrato no DoE. DATA: Florianópolis, 16 de dezembro de 2022. 
SIGNATÁRIOS: Fernando Tomaselli, pelo CiMVi, e andré Cartaxo 
Esmeraldo, pela pMsC.

Cod. Mat.: 879247
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PORTARIA Nº 869/PCSC/DGPC/CORPC, de 08/12/2022.
A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por seu 
CORREGEDOR-GERAL DA POLICIA CIVIL, no uso de suas atri-
buições, resolve RECONDUZIR a Comissão da   Sindicância 
Acusatória nº 041/2022, deflagrada pela Portaria nº 655/PCSC/
DGPC/CORPC, de 27/09/2022, publicada no D.o.E. n.º 21.881, de 
20/10/2022 na qual é sindicado o servidor de matrícula nº 358.923-
4, para continuidade da apuração e sua conclusão, se possível, no 
prazo de 30 (trinta) dias, com efeitos a contar do dia 19/12/2022.
Alessandro de Sousa Isoppo
Corregedor-Geral da polícia Civil

Cod. Mat.: 876972

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Extrato de Termo Aditivo Nr 002/CBMSC ao Termo de Fomento 
nº 2021TR001312, Proposta 0000025013. Participantes: Estado 
de santa Catarina, através do Corpo de bombeiros Militar de santa 
Catarina, e Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá 
do sul. Objeto: prorrogação de “prazo de  Vigência do Termo de 
Fomento 2021TR001312 de  31/12/2022 para 31/03/2023”. Dos 
recursos: não há alteração. Vigência: a partir da publicação do 
respectivo extrato no Diário Oficial do Estado até 31 de março de 
2023. Data da assinatura do termo: 15 de dezembro de 2023. 
Signatários: assinam Hilton De  souza zeferino e João alfredo 
silveira.

Cod. Mat.: 879121

RELATÓRIO Nº 12/2022.
O Diretor de Administração e Finanças, Jefferson José de Sousa, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Decre-
to nº 650/2020, informa o pagamento das despesas relacionadas 
abaixo, com o pagamento de diárias da Polícia Científica de San-
ta Catarina, no mês de novembro de 2022.

Matrícula nome Qtd. Valor
(r$)

Moti-
vo

958088-3 abel petter 0.5 50.00 oM
921792-4 ademir antonio Moroso 0.5 55.00 EM
981378-0 alex Fabiano da silva 2.0 440.00 pn
981378-0 alex Fabiano da silva 1.0 100.00 Cs
981264-4 alexandre Dal Farra 1.0 100.00 oM
605604-0 allan Thiesen 3.0 660.00 pn
605604-0 allan Thiesen 0.5 55.00 oM
646518-8 amanda antunes Vieira 0.5 50.00 oM
690831-4 ana Kris bunn de liz 0.5 50.00 oM
646507-2 anderson luis de andrade 

oliveira 0.5 50.00 oM
370627-3 andré luiz de Melo 2.0 440.00 pn
370627-3 andré luiz de Melo 1.5 165.00 oM
370627-3 andré luiz de Melo 2.0 440.00 pD
370627-3 andré luiz de Melo 1.0 110.00 pD
370627-3 andré luiz de Melo 0.5 55.00 pD
646519-6 André Luiz Hoffman Carniel 2.5 250.00 oM
646519-6 André Luiz Hoffmann Carniel 1.0 220.00 pn
646520-0 arthur Klein Goelzer 1.0 100.00 oM
960960-0 Bárbara Schumacher Kat-

chan 2.0 200.00 oM

981659-3 bianca Maria reis ramos 
ribeiro 1.0 100.00 oM

981226-1 bruna Grisang 4.0 880.00 pn
992601-1 bruna Vieira zanetti Fronza 0.5 50.00 oM
645596 4 bruno blumenberg sartori 1.0 220.00 pn
645596 4 bruno blumenberg sartori 1.0 110.00 pn
646559-5 bruno Henz Mossmann 2.0 440.00 pn
646559-5 bruno Henz Mossmann 1.0 110.00 Cs
981660-7 Camila Machado Ciesca 0.5 50.00 oM
663632-2 Carla beatriz Jung schlosser 2.0 440.00 pn
663632-2 Carla beatriz Jung schlosser 0.5 50.00 Cs
619672-1 Carla Fabiana bonfanti 2.0 440.00 pn
619672-1 Carla Fabiana bonfanti 0.5 100.00 Cs
609170-9 Carlos andré lopes do 

nascimento 1.0 110.00 oM
981188-5 Carlos Felipe de Melo Costa 1.0 100.00 VC
609300-0 Carlúcio luís dos santos 1.0 220.00 pn
609300-0 Carlúcio luís dos santos 0.5 55.00 oM
914139-1 Celso luiz Machado 2.0 440.00 pn
914139-1 Celso luiz Machado 5.0 500.00 EM
981202-4 Cristian Macley Ferraraccio 4.0 880.00 pn
981202-4 Cristian Macley Ferraraccio 0.5 50.00 Cs
645599-9 Cristiano români barcelos 2.0 440.00 pn

645599-9 Cristiano români barcelos 2.0 220.00 Cs
699328-1 Cristina Milan 3.0 660.00 pn
699328-1 Cristina Milan 0.5 50.00 Cs
645601-4 David arruda Tonelli 4.0 880.00 pn
658896-4 Diego benedet bristot 2.0 440.00 pn
658896-4 Diego benedet bristot 1.0 110.00 Cs
981203-2 Douglas rodrigo becker 

Foltz 0.5 50.00 oM
646524-2 Eduardo Deoracki 2.0 200.00 Cs
663633-0 Elto roque Vanzetta 1.0 100.00 oM
687919-5 Fabiana Chaves de lira 2.0 440.00 VC
687919-5 Fabiana Chaves de lira 1.0 100.00 VC
646497-1 Fabíola righetto borges 1.0 100.00 oM
352990-8 Fernanda Cristina Junck 

Cestari 0.5 50.00 oM
640199-6 Fernanda padilha 1.0 100.00 oM
609271-3 Fernando Flávio Limp Perilo 1.0 100.00 oM
609271-3 Fernando Flávio Limp Perilo 4.0 880.00 pn
609271-3 Fernando Flávio Limp Perilo 0.5 55.00 Cs
658679-3 Fernando ramos Damasco 2.0 440.00 pn
658679-3 Fernando ramos Damasco 1.0 100.00 oM
992616-0 Flávia Zen Bonamente 0.5 50.00 oM
656475-5 Geovane Matos de souza 2.0 440.00 pn
656475-5 Geovane Matos de souza 1.0 110.00 oM
981159-1 Giancarlo Faccio Hammes 0.5 50.00 oM
306677-0 Giani Fanton 1.5 165.00 pr
954813-0 Giorgia Freitas alves 4.0 880.00 pn
646590-0 Glaucia savi Mondo 1.5 150.00 oM
992597-0 Graciele Kreisig 1.0 100.00 oM
609925-6 Guilherme reed silva 0.5 55.00 rs
645668-5 Gustavo barros Viana 

Moreira 3.0 660.00 pn

645668-5 Gustavo barros Viana 
Moreira 0.5 55.00 Cs

908338-3 Heleno Garcia 0.5 55.00 EM
900918-3 Helio Garcia 1.0 220.00 pn
900918-3 Helio Garcia 2.0 200.00 EM
647768-2 Henrique Cassiano benedito 1.0 220.00 pn
647768-2 Henrique Cassiano benedito 0.5 50.00 oM
663208-4 ibson Tadeu Florencio 

barbosa 0.5 50.00 oM
609265-9 igor de salles perecin 1.0 110.00 pr
645619-7 islas stein buth 0.5 55.00 pr
919221-2 ivady luis prada 1.5 165.00 oM
628474-4 Jaine alves pereira Haelsner 1.0 100.00 oM
917855-4 Jair rodrigues 1.5 165.00 EM
396384-5 Jean Carlos Kuss 1.5 150.00 oM
609416-3 Jean Fernando selva 1.5 165.00 oM
609416-3 Jean Fernando selva 4.0 880.00 pn
925259-2 Jean osnildo dos santos 1.5 165.00 oM
981206-7 Jean Pierre Sardá Vargas 2.0 440.00 pn
981206-7 Jean Pierre Sardá Vargas 0.5 50.00 Cs
645621-9 Jessica Ceolin de bona 4.0 880.00 pn
645621-9 Jessica Ceolin de bona 2.0 220.00 Cs
645622-7 Jhonathan razzini 4.0 880.00 pn
645622-7 Jhonathan razzini 2.0 220.00 Cs
646596-0 João leonardo oster 0.5 50.00 oM
396428-9 João pedro pinheiro Vieira 1.0 110.00 pr
609273-0 Joel Heron Freitas 2.0 440.00 pn
609273-0 Joel Heron Freitas 1.0 110.00 Cs
909698-1 José paulo da silva 0.5 50.00 EM
915075-7 Jucely Janio Varela 0.5 55.00 oM
640673-4 Julia Campos Dotto 2.0 440.00 pn
640673-4 Julia Campos Dotto 0.5 55.00 Cs
640673-4 Julia Campos Dotto 1.0 165.00 pn
622041-0 Juliana Cristina pereira 

Heinz 0.5 50.00 oM
615617-7 Klei Jackson Maurer 3.0 300.00 oM
633568-3 leandro biazus leandro 1.0 220.00 pn
633568-3 leandro biazus leandro 1.0 100.00 Cs
966414-9 leandro de souza Gomes 5.0 50.00 oM
645615-4 leticia salua Maraschin 

Mottola 2.0 440.00 pn

645615-4 leticia salua Maraschin 
Mottola 0.5 55.00 Cs

609407-4 luana Machado Ferreira 
Gentil 2.0 440.00 pn

609407-4 luana Machado Ferreira 
Gentil 1.0 110.00 Cs

658300-8 lucas Morais Melo 3.5 385.00 Cs
646471-8 lucas ogliari scartezini 1.0 100.00 oM
646469-6 lucas zabel do prado 0.5 50.00 oM
389564-5 luiz de oliveira Júnior 2.0 440.00 VC
389564-5 luiz de oliveira Júnior 1.0 100.00 VC
981308-0 luiz Ernandes Wesche 1.5 150.00 oM
342543-6 Marcelo da silva 1.0 220.00 pn
342543-6 Marcelo da silva 0.5 55.00 oM
646465-3 Marcelo Faion Teixiera 1.0 100.00 Cs
646465-3 Marcelo Faion Teixiera 1.0 220.00 pn
645626-0 Mariana Fossatti 1.0 110.00 oM
995477-5 Mariana Yuri Mori 1.0 100.00 oM
609258-6 Marina brunheri paim 2.0 440.00 pn
609258-6 Marina brunheri paim 1.0 110.00 Cs
609457-0 Mateus bizzotto nunes 1.0 110.00 pr
609414-7 Maurício Vianna Danckwardt 2.0 440.00 pn
609414-7 Maurício Vianna Danckwardt 1.0 110.00 Cs
910892-0 Maurílio Martins 0.5 50.00 EM
646605-2 Monica sartor brocardo 2.5 250.00 Cs
645614-6 Murilo augusto Cassolatti de 

barros 2.0 440.00 pn

645614-6 Murilo augusto Cassolatti de 
barros 1.0 110.00 Cs

609453-8 oswaldo Valentim zandavalli 
neto 1.5 165.00 oM

645629-4 patricia Cardoso Monteiro 0.5 55.00 oM
646451-3 patricia Cecilia pich pastorio 

Jungbeck 2.0 200.00 oM

622035-5 paula lucielle zanella 1.0 100.00 oM
981221-0 peter Ferreira Maldonado 1.0 100.00 oM
981192-3 poliana Magda Torres 0.5 50.00 oM
663643-8 priscila poleza 0.5 50.00 oM
398495-8 rafael niero bardini 0.5 55.00 oM
609393-0 renan locatelli 3.0 660.00 pn
609393-0 renan locatelli 1.0 165.00 VC
609393-0 renan locatelli 0.5 55.00 Cs
980618-0 renan Trebien 0.5 50.00 oM
992590-2 renato Carvalho Ferreira 0.5 50.00 oM
923359-8 ricardo lins 0.5 110.00 oM
609289-6 ricardo luís baratto 2.0 440.00 pn
609289-6 ricardo luís baratto 1.0 110.00 Cs
992561-9 Ronei Gilson Scheffler 1.0 100.00 oM
981191-5 roni Coelho rosso 2.0 440.00 pn
981191-5 roni Coelho rosso 1.0 100.00 Cs
609162-8 sharon Vieira dos reis 2.0 440.00 pn
609162-8 sharon Vieira dos reis 1.0 110.00 oM
609286-1 Thalian liegel Tosetto 

Heinsch 3.0 660.00 pn

609286-1 Thalian liegel Tosetto 
Heinsch 1.0 110.00 Cs

396158-3 Tiago de Camargo barros 
luchetta 0.5 55.00 oM

919122-4 Vanderlei ivani rogelin 1.0 110.00 EM
637476-0 Victor Michelon alves 0.5 50.00 oM
609168-7 Victor Wilson botteon 1.0 110.00 oM
609263-2 Vinícius barbosa de lima 3.0 660.00 pn
609263-2 Vinícius barbosa de lima 0.5 55.00 Cs
609745-6 Willian Chaves Mates 1.5 165.00 pr
609745-6 Willian Chaves Mates 5.0 1100.00 pn
396448-5 Wilson leite da silva Filho 1.0 220.00 pn
396448-5 Wilson leite da silva Filho 1.0 191.25 oM

TOTAL R$ 37.026,25 
legenda de Motivos: 
AO – apoio operacional;
CS – Curso;
EM – Entrega de material;
MO – Motorista;
OV – operação verão;
OM – outros motivos;
PD – pagamento devolvido;
PN – pernoite;
PR – perícia;
RS – reunião de serviço;
SD – sindicância;
TR – Treinamento;
VC – Viagem cancelada / Diária devolvida;
VT – Vistoria.

Cod. Mat.: 879107

polÍCia   CiEnTÍFiCa   Do   EsTaDo   DE   sanTa   CaTarina   
– pCi/sC – EXTraTo DE TErMo DE ConVÊnio – EspÉCiE: 
Termo de Convênio nº 03/2022. PARTÍCIPES: A Polícia Científica 
de santa Catarina – pCi/sC e o Tribunal de Justiça de santa 
Catarina, por meio da  2ª  Vara  da  Comarca  de  porto  belo/sC.  
obJETo:  Execução  do projeto   social  para   “aparelhamento   
do   Instituto   Médico   Legal”, agraciado por intermédio de decisão 
prolatada nos autos do processo administrativo    de    n.    0000033-
20.2020.8.24.0139.    prazo    DE ViGÊnCia:  vide  Termo  de  
Convênio,  condicionada  sua  eficácia  à publicação  deste  extrato  
no  DoE.  DaTa:  12  de  dezembro  de  2022. siGnaTÁrios:  
Julio  Freiberger  Fernandes,  pela  pCi  e  anGEliCa Fassin, 
Juíza de Direito, da 2ª Vara da Comarca de porto belo/sC

Cod. Mat.: 879135

POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – PCI/
SC – EXTraTo DE TErMo aDiTiVo DE ConVÊnio - EspÉCiE: 
Termo aditivo nº 001/2022 ao Termo de Cooperação Técnica n° 
61/2022/Mp. parTÍCipEs: o Estado de santa Catarina, por meio 
da Polícia Científica de Santa Catarina – PCI/SC e o Ministério 
público do Estado de santa Catarina. obJETo: a alteração da 
ClÁUsUla QUinTa - Da DisposiÇÃo do Termo de Cooperação 
Técnica original, para estabelecer conformidade com a ClÁUsUla 
nona – Das rEsponsabiliDaDEs FinanCEiras, alteração 
da ClÁUsUla sEXTa – Do proCEDiMEnTo E Do rEssarCi-
MEnTo DE ValorEs e alteração da ClÁUsUla DÉCiMa – Da 
LEGISLAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS. Este aditivo terá eficácia 
a partir de sua assinatura, com efeitos retroativos à 01º/12/2022, 
sendo ratificado pela sua publicação resumida no Diário Oficial Ele-
trônico do Ministério público do Estado de santa Catarina, conforme 
disposto no artigo 54 da Lei 14.133/2021. As demais cláusulas do 
Termo de Cooperação Técnica continuam íntegras e inalteradas. 
DaTa: 16 de dezembro de 2022. siGnaTÁrios: Fernando da silva 
Comin, pelo MpsC, e Julio Freiberger Fernandes, pela pCi/sC.

Cod. Mat.: 879519

POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – PCI/
SC – EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA - ESPÉCIE:  Termo de acordo de Cooperação Técnica n° 
64/2022/Mp. PARTÍCIPES: o Estado de santa Catarina, por meio da 
Polícia Científica de Santa Catarina – PCI/SC e o Ministério Público 
do Estado de santa Catarina. OBJETO: a conjunção de esforços 
pelos órgãos envolvidos, visando o combate à macrocriminalidade 

19.12.2022 (SEGUNDA-FEIRA) DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.920 PÁGINA 17

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.



e ao crime organizado, por meio de apoio e assessoramento téc-
nico-científico nas atividades de investigação especial da FORÇA 
TarEFa - mantida pelo GaECo – Grupo de atuação Especial de 
Combate ao Crime organizado - e do laboratório Tecnológico de 
Combate à Corrupção e à lavagem de Dinheiro do CaT - Centro 
de apoio operacional Técnico, órgãos de apoio do MpsC, com 
foco especial nas atividades de obtenção, manuseio, cadeia de 
custódia, preservação e processamento da prova digital, ficando 
assegurada a independência da Polícia Científica em relação às 
análises periciais. PRAZO DE VIGÊNCIA:  05 (cinco) anos, com 
vigência de 14.12.2022 a 13.12.2027.  DaTa:  16 de dezembro de 
2022. SIGNATÁRIOS: Fernando da silva Comin, pelo MpsC, e 
Julio Freiberger Fernandes, pela pCi/sC.

Cod. Mat.: 879520

PORTARIA Nº 012 - de 16/12/2022
o prEsiDEnTE Da aGÊnCia DE rEGUlaÇÃo DE sErViÇos 
pÚbliCos DE sanTa CaTarina - arEsC, no uso de suas atri-
buições e com base na lei nº 16.673/15, resolve designar os 
servidores, Gilberto Cavedon, matrícula nº 0317665-7-01 e Jorge 
augusto perozin, matrícula nº 0397919-9-01, para responderem 
respectivamente, como gestor e fiscal do contrato nº 008/2022 a 
partir 01/01/2023.
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022.
Joao Carlos Grando – presidente.

Cod. Mat.: 879156

Portaria nº 083 de 16 de dezembro de 2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA 
CATARINA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: art. 
1º DEsiGnar o servidor Eduardo rateke, ocupante do cargo de 
Técnico em atividades administrativas, matrícula nº 954383-0-01, 
para exercer o cargo de Gerente de licitações e Contratos em 
substituição à servidora andreia bunn, matrícula 959825-1-01, 
durante o período de 30/12/2022 a 18/01/2023. art. 2º os efeitos 
desta portaria entram em vigor a partir do dia 30 de dezembro de 
2022. rUDinEi lUis Floriano.

Cod. Mat.: 879208

insTiTUTo Do MEio aMbiEnTE DE sanTa CaTarina – iMa insTiTUTo Do MEio aMbiEnTE DE sanTa CaTarina – iMa 
– EXTraTo DE ConVÊnio –– EXTraTo DE ConVÊnio –
EspÉCiE: Termo de Convênio nº 2022Tr002234, processo sGpE EspÉCiE: Termo de Convênio nº 2022Tr002234, processo sGpE 
iMa 00014875/2022 parTÍCipEs: o Estado de santa Catarina, por iMa 00014875/2022 parTÍCipEs: o Estado de santa Catarina, por 
meio do instituto do Meio ambiente de santa Catarina e o Consórcio meio do instituto do Meio ambiente de santa Catarina e o Consórcio 
intermunicipal de Gestão pública do Vale do itapocu – CiGaMVali.intermunicipal de Gestão pública do Vale do itapocu – CiGaMVali.
obJETo: projeto Mananciais, recuperação de nascentes e matas obJETo: projeto Mananciais, recuperação de nascentes e matas 
ciliares da Bacia do Itapocu para produção de água, em áreas que ciliares da Bacia do Itapocu para produção de água, em áreas que 
abastecem os municípios do nordeste Catarinense. serão destinados abastecem os municípios do nordeste Catarinense. serão destinados 
recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio norecursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio no
montante de r$150.000,00, sendo repassados pelo ConCEDEnTEmontante de r$150.000,00, sendo repassados pelo ConCEDEnTE
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: a despesa correrá à conta da Unidade CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: a despesa correrá à conta da Unidade 
Orçamentária-52088, Subaçao 015382 – Programa Orçamentário Orçamentária-52088, Subaçao 015382 – Programa Orçamentário 
0210 – natureza 33.72.39, Fonte 0.6.61.000000, oriundos do0210 – natureza 33.72.39, Fonte 0.6.61.000000, oriundos do
orçamento do Estado para 2022. prazo E ViGÊnCia: o prazo orçamento do Estado para 2022. prazo E ViGÊnCia: o prazo 
de execução do objeto do presentede execução do objeto do presente
convênio expira no dia 30/06/2024, e sua validade contada a partir convênio expira no dia 30/06/2024, e sua validade contada a partir 
da data de sua publicação, emda data de sua publicação, em
extrato, no DoE/sC. podendo ser prorrogado mediante Termo extrato, no DoE/sC. podendo ser prorrogado mediante Termo 
aditivo, conforme disciplina aaditivo, conforme disciplina a
“Cláusula décima oitava” deste Termo de convênio. DATA: Floria-“Cláusula décima oitava” deste Termo de convênio. DATA: Floria-
nópolis, 15 de Dezembro de 2022.  siGnaTÁrios: Daniel Vinicius nópolis, 15 de Dezembro de 2022.  siGnaTÁrios: Daniel Vinicius 
netto, pelo iMa, Douglas Elias da Costa, pelo CiGaMVali. Mjr/sCC.netto, pelo iMa, Douglas Elias da Costa, pelo CiGaMVali. Mjr/sCC.

Cod. Mat.: 879517

porTaria n° 589/iprEV  DE 28/03/2022
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 24/11/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 123/2022 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, alinea a, c/c item 6, alinea b, Vi do art 
77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à sonia Maria 
rEiCHErT Da silVa, matrícula n° 190726351, esposa de lUiz 
Carlos riCarDo Da silVa, inativado no cargo de aGEnTE DE 
poliCia CiVil Da sECrETaria DE EsTaDo Da sEGUranÇa 
pUbliCapoliCia CiVil, falecido em 24/11/2021.

porTaria n°592 /iprEV  DE 29/03/2022
o prEsiDEnTE Do insTiTUTo DE prEViDÊnCia Do EsTaDo 
DE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rEsolVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 28/10/2021, tendo em 
vista o que consta no processo iprEV 59/2022 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, i, e art 59, 
ii, alinea a, c/c inciso ii do art 77, todos da lei Complementar nº 
412/2008, à DaniEl Elias barbosa, matrícula n° 183435552, 
filho menor de SILVANA FATIMA LUCHETTA BARBOSA, inativada 
no cargo de proFEssora Da sECrETaria DE EsTaDo Da 
EDUCaÇÃo, falecida em 28/10//2021.

porTaria n° 593/iprEV DE 29/03/2022
o prEsiDEnTE Do insTiTUTo DE prEViDÊnCia Do EsTaDo 
DE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rEsolVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 28/10/2021, tendo em 
vista o que consta no processo iprEV 53/2022 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, i, e art 59, 
ii, alinea a, c/c inciso ii do art 77, todos da lei Complementar nº 
412/2008, à MarCos lUan barbosa, matrícula n° 183435551, 
filho menor de SILVANA FATIMA LUCHETTA BARBOSA, inativada 
no cargo de proFEssora Da sECrETaria DE EsTaDo Da 
EDUCaÇÃo, falecida em 28/10//2021.

porTaria n°594 /iprEV  DE 29/03/2022
o prEsiDEnTE Do insTiTUTo DE prEViDÊnCia Do EsTaDo 
DE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rEsolVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 22/10/2021, tendo em 
vista o que consta no processo iprEV 38/2022 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 
Maria DE loUrDEs DE JEsUs, matricula n° 909010051, esposa 
de lUiz DE JEsUs, colocado na reserva no posto de Cabo Da 
poliCia MiliTar DE sanTa CaTarina, falecido em 22/10/2021.

porTaria n° 611/iprEV  DE 30/03/2022
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 16/09/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 5744/2021 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 VEroniCa GonÇalVEs DE MoraEs MaziEro, 
matricula n° 908850452, esposa de iTaMar MaziEro, colocado na 
reserva no posto de solDaDo TErCEira ClassE Da poliCia 
MiliTar DE sanTa CaTarina, falecido em 16/09/2021.

porTaria n° 762 /iprEV  DE 07/04/2022
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 22/12/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 99/2022 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, alinea a, c/c item 6, alinea b, Vi do art 
77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à lUCiana alVEs 
Da silVa zanin, matrícula n° 199490551, esposa de ira JaMUr 
pEDro zanin , ocupante do cargo de TECniCo EM aTiViDaDEs 

aDMinisTraTiVas Da sECrETaria DE EsTaDo Da saUDE, 
falecido em 22/12/2021.

porTaria n° 775/iprEV  DE 08/04/2022
o prEsiDEnTE Do insTiTUTo DE prEViDÊnCia Do EsTaDo 
DE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rEsolVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 30/10/2021, tendo 
em vista o que consta no processo iprEV 86/2022 e de conformi-
dade 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, alinea a, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à rEnaTo FoGaÇa raUlino, 
matrícula n° 127426051, esposo de Gloria rEGina HEnriQUE 
raUlino , inativada no cargo de proFEssora Da sECrETaria 
DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, falecida em 30/10/2021.

porTaria n°777 /iprEV  DE 08/04/2022
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 28/10//2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 50/2022 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, alinea a, c/c item 6, alinea b, Vi do art 
77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à robErTo lUis 
barbosa, matrícula n° 183435553, esposo de silVana FaTiMa 
lUCHETTa barbosa , inativada no cargo de proFEssora Da 
sECrETaria DE EsTaDo Da EDUCaÇÃo, falecida em 28/10/2021.

porTaria n° 843iprEV  DE 13/04/2022
o prEsiDEnTE Do insTiTUTo DE prEViDÊnCia Do EsTaDo 
DE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rEsolVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 23/11/2021, tendo 
em vista o que consta no processo iprEV 128/2022 e de confor-
midade 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 brUno DE oliVEira CosTa, matricula n° 921379151, 
filho maior universitario de CLAUDIONOR COSTA , ocupante do 
posto de solDaDo Da poliCia MiliTar DE sanTa CaTarina, 
falecido em 15/09/2001.

porTaria n° 1037 /iprEV  DE 28/04/2022
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 03/09/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 21/2022 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, alinea a, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, 
todos da lei Complementar nº 412/2008, à MarlEnE Da silVa 
aMoriM, matrícula n° 245052651, esposa de lUCiano aMoriM , 
inativado no cargo de MoTorisTa Da sECrETaria DE EsTaDo 
Da saUDE, falecido em 03/09/2021.

porTaria n°1156 iprEV  DE 10/05/2022
o prEsiDEnTE Do insTiTUTo DE prEViDÊnCia Do EsTaDo 
DE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rEsolVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 05/12/2021, tendo 
em vista o que consta no processo iprEV 76/2022 e de confor-
midade 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 nair TErEzinHa lEMEs silVEira, matricula n° 
904377252, esposa de HilTon silVEira , colocado na reserva 
no posto de sUbTEnEnTE Da poliCia MiliTar DE sanTa Ca-
Tarina, falecido em 05/12//20.

porTaria nº 1467iprEV  DE 02/06/2022
o prEsiDEnTE Do insTiTUTo DE prEViDÊnCia Do EsTaDo 
DE sanTa CaTarina  iprEV, no uso de suas atribuições, rEsolVE 
conceder Pensão Previdenciária, a contar de 20/12/2021, tendo 
em vista o que consta no processo iprEV 105/2022 e de confor-
midade 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 irEniTa MUllEr lUiz ValEnÇa , matricula n° 
915167251, esposa de VilTronio lUiz ValEnÇa , colocado na 
reserva no posto de TErCEiro sarGEnTo Da poliCia MiliTar 
DE sanTa CaTarina, falecido em 20/12/2021.
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porTaria n° 1981 /iprEV  DE 02/08/2022
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 02/12/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 81/2022 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, alinea a, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, 
todos da lei Complementar nº 412/2008, à Mario nazarEno 
silVa , matrícula n° 168225351, companheiro de CElia Maria 
WanDErlEY , inativado no cargo de aGEnTE aDMinisTraTiVo Da 
sECrETaria DE EsTaDo Da FazEnDa, falecido em 02/12/2021.

porTaria n° 2115 /iprEV  DE 10/08/2022
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 03/11/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 106/2022 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 anTonio Da silVa , matrícula 
n° 71796751, companheiro de MarilDa DE MElo GoMEs , ina-
tivada no cargo de proFEssora Da sECrETaria DE EsTaDo 
Da EDUCaÇÃo, falecida em 03/11/2021.

porTaria n° 3648 /iprEV DE 06/12/2022
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 16/06/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEV 6067/2021 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, iV, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, Vi do art 77, todos da 
lei Complementar nº 412/2008, à ElainE ValEria DE soUza , 
matrícula n° 255832751, companheira de JUlio CEsar bispo 
ConCEiÇao CaETano , inativado no cargo de aGEnTE DE 
sErViÇos GErais Da sECrETaria DE EsTaDo Da saUDE, 
falecido em 16/06/2021.

MarCElo panosso MEnDonÇa
presidente do iprEV
GisElE oliVEira CarDoso
Diretor de previdência

Cod. Mat.: 879228

porTaria, 3773/2022 - 16/12/2022.
o prEsiDEnTE Do insTiTUTo DE prEViDÊnCia Do EsTa-
Do DE sanTa CaTarina – iprEV, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto 1860/2022, conforme processo 
iprEV 7443/2022, resolve DEsiGnar, raFaEl sCHarDonG 
MaY, matrícula nº 356.743-5-02, para responder pelo cargo de 
GErEnTE de pensões, nível FG- 2, do iprEV, em substituição 
à titular, sUElEn DUarTE GUiMarÃEs GarCia, matrícula nº 
952.856-3-01, durante o usufruto de férias, no período de 15/12/2022 
a 31/12/2022.
Marcelo panosso Mendonça
presidente

Cod. Mat.: 879299

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO 
DE TRÂNSITO N. 374/2022 - 8794
o Departamento Estadual de Trânsito de santa Catarina - DE-
Tran/sC, em conformidade com as competências estabelecidas 
na lei 9.503/97 - Código de Trânsito brasileiro - CTb, e demais 
regulamentações do Conselho nacional de Trânsito - ConTran, 
especialmente as resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados regulares e 
consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso ii, pa-
rágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os 
proprietários e/ou infratores dos veículos relacionados no edital 
da publicação nº 374/2022, podendo ser interposta a DEFEsa 
Da aUTUaÇÃo até a data indicada no mesmo edital, junto a 
qualquer unidade administrativa do DETran/sC, devendo, para 
tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes do-
cumentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou 
de documento que conste a placa do veículo e o número do auto 
de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação 

oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, 
se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) 
procuração quando for o caso; d) cópia do CrlV; e) original e/ou 
cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar 
para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter 
somente um auto de infração como objeto. iDEnTiFiCaÇÃo Do 
CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso o proprietário do veículo não 
seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo 
ao DETran/sC, até a data limite prevista neste edital. para tanto 
deverá preencher formulário próprio (disponível no portal - https://
www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-recursos) acom-
panhado dos seguintes documentos: ConDUTor inFraTor: a) 
Cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando 
habilitado e/ou documento de identificação oficial. b) Para condutor 
estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no brasil. propriETÁrio Do 
VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identifi-
cação oficial com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se 
o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, 
este deverá juntar o documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação 
com assinatura e foto; f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não 
tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, 
além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário cópia de documento em que conste cláu-
sula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor 
e comprovante da posse do veículo no momento do cometimento 
da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e 
não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, 
além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante legal do órgão ou 
entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia 
de documento que comprove a condução do veículo no momento 
da infração. 2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa 
jurídica ou leasing, será obrigatória a identificação do condutor 
infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro 
CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e 
produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente pre-
enchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e 
proprietário do veículo; não estiver faltando os documentos solici-
tados; o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. 
O requerente é responsável penal, cível e administrativamente 
pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão disponíveis 
no portal do Detran/sC - https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/
requerimento-de-recursos e poderão ser encaminhados, no prazo 
estabelecido, via remessa postal para o endereço do DETran, ou 
entregues em qualquer de suas unidades administrativas existentes 
(endereços e telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/ciretrans-citrans).
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no Por-
tal do Detran/sC - https://consultas.detrannet.sc.gov.br/servicos/
ConsultaEdital.asp. O padrão de sequência de identificação dos 
dados das infrações encontrados no portal do Detran é: placa, 
número do auto de infração, data da infração, código da infração/
desdobramento e data de vencimento da notificação (data limite).
Sandra Mara Pereira
Presidente do DETRAN/SC

Cod. Mat.: 879110

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO 
DE TRÂNSITO N. 375/2022 - 8794
o Departamento Estadual de Trânsito de santa Catarina - DE-
Tran/sC, em conformidade com as competências estabelecidas 
na lei 9.503/97 - Código de Trânsito brasileiro - CTb, e demais 
regulamentações do Conselho nacional de Trânsito - ConTran, 
especialmente as resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados regulares e 
consistentes, considerando que não foi interposta defesa da au-
tuação ou pedido de advertência por escrito dentro do prazo legal 
ou que estes foram indeferidos ou não conhecidos, tendo sido 
cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 
do CTb, noTiFiCa Da pEnaliDaDE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou infratores constantes 
no Edital da publicação nº 375/2022. o pagamento da multa po-
derá ser efetuado com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu valor. Poderá ser 
interposto rECUrso perante a Junta administrativa de recursos 
de infrações, até a data limite prevista neste edital, devendo, para 
tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes do-
cumentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou 
de documento que conste a placa do veículo e o número do auto 
de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação 
oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, 
se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) 
procuração quando for o caso; d) cópia do CrlV; e) original e/ou 

cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar 
para o esclarecimento dos fatos alegados. O recurso deverá ter 
somente 01 (um) auto de infração como objeto.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão disponíveis 
no portal do Detran/sC - https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/
requerimento-de-recursos e poderão ser encaminhados, no prazo 
estabelecido, via remessa postal para o endereço do DETran, ou 
entregues em qualquer de suas unidades administrativas existentes 
(endereços e telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/ciretrans-citrans).
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível no Por-
tal do Detran/sC - https://consultas.detrannet.sc.gov.br/servicos/
ConsultaEdital.asp. O padrão de sequência de identificação dos 
dados das infrações encontrados no portal do Detran é: placa, 
número do auto de infração, data da infração, código da infração/
desdobramento e data de vencimento da notificação (data limite).
Sandra Mara Pereira
Presidente do DETRAN/SC

Cod. Mat.: 879111

EDiTal DE noTiFiCaÇÃo Da DECisÃo Da Jari 4883/2022 
GianCarlo rossini, autoridade de Trânsito da CirETran de 
balnEÁrio CaMboriÚ, no uso de suas atribuições legais esta-
belecidas no artigo 22 inciso ii da lei 14.070/2020 e no artigo 5º da 
resolução 723/2018 do ConTran, com fundamento no artigo 288 
do Código de Trânsito brasileiro (CTb) c/c art. 10 § 2º e art.23 da 
resolução 723/2018 e artigo 14 da resolução 844/2021, ambos do 
CONTRAN, faz saber que, após a análise dos recursos interpostos 
perante a Jari, a decisão prolatada foi pelo seu inDEFEriMEnTo, 
referente o(a) MaUriCio soUza DE MaTTos, portador(a) da CnH 
nº 05168847718, processo administrativo nº 118257/2021; nÃo 
ConHECiMEnTo, referente o(a) ilson aparECiDo FaUsTino, 
portador(a) da CnH nº 06728472478, processo administrativo nº 
101106/2021. Ficam os recorrentes, pelo presente Edital, noTi-
FiCaDos para, no prazo de 35 (trinta e cinco) dias contados da 
publicação deste, interpor recurso ao CETran, ou entregar a sua 
CnH no órgão de registro de habilitação, situado na circunscrição de 
sua habilitação, através de agendamento prévio no Detran Digital. 
Caso o condutor penalizado não exerça o direito de defesa, no dia 
06/02/2023 será realizado o bloqueio de sua CNH e a respectiva 
anotação da data do início do cumprimento da penalidade imposta. 
para ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Balneário Camboriú, 
19 de dezembro de 2022. GianCarlo rossini, autoridade de 
Trânsito da CirETran de balnEÁrio CaMboriÚ.

Cod. Mat.: 879171

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI 
A FUNDAÇÃO DE   AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO   DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA – FAPESC E A ASSOCIAÇÃO 
CATARINENSE DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS – ACAFE. 
objeto: constitui o objeto do presente Memorando de Entendimento 
a manifestação de interesse para o estabelecimento de ações e 
programas de internacionalização visando a interação das univer-
sidades, centros de inovação, incubadoras de empresas, parques 
científicos, tecnológicos, e de inovação, organizações e instituições 
de outros países para criar modelos de gestão, ensino, pesquisa, 
inovação, cooperação e interação, permitindo sua aplicação nas 
práticas das instituições de Santa Catarina no enfrentamento de novos 
desafios regionais, nacionais e mundiais, na formação de talentos, 
geração de conhecimento e solução de demandas da sociedade. 
a base das relações de cooperação e mobilidade é a Missão de 
internacionalização FapEsC de CTi de santa Catarina: Missão 
Japão e Singapura 2022. Este memorando de entendimento entrará 
em vigor na data de sua publicação, com vigência de 60 (sessenta) 
meses, podendo ser prorrogado mediante entendimento entre os 
partícipes. Florianópolis, 16 de dezembro de 2022. Signatários: 
Luciane Bisognin Ceretta, pela ACAFE, Fábio Zabot Holthausen, 
pela FapEsC, aristides Cimadon, pela UnoEsC, Kaio H. C. do 
Amarante, pela UNIPLAC, Cleiton Vaz, pela CATÓLICA, Márcia 
Sardá Espindola, pela FURB, Dilmar Baretta, pela UDESC, Neober-
to Geraldo balestrin, pela Uniarp, Guilherme Valente de souza, 
pela UnibaVE, alcir Teixeira, pela UniDaVi, rosemari Glatz, pela 
UniFEbE, Valdir Cechinel Filho, pela UniVali, alexandre Cidral, 
pela UNIVILLE, Cláudio Alcides Jacoski, pela UNOCHAPECÓ e 
luciano bendlin, pela UnC.

Cod. Mat.: 879220
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FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ES-
TADO DE SANTA CATARINA – FAPESC
AVISO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
o presidente da FapEsC, no uso de suas atribuições legais, con-
siderando o disposto nos autos do processo sGpe 198/2022, e em 
consonância com a lei 10.520/2002 e Decreto Estadual 2.617/2009, 
rEsolVE aplicar à empresa prolab CoMÉrCio E rEprEsEn-
TaÇÕEs lTDa, CnpJ nº 31.387.209/0001-83, as penalidades de: 
a) iMpEDiMEnTo de licitar e contratar com o Estado de santa 
Catarina por 05 (cinco) anos, com fundamento no item 17.1, iii, 
“c” do Edital do Pregão 001/2022 e art. 7º da Lei 10.520/2002 c/c 
art. 111, inciso Vii do Decreto Estadual 2.617/2009; e b) MUlTa 
de r$ 4.699,42, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o 
valor total empenhado, com fundamento no Item 17.1, II, “c” do 
Edital do pregão nº 001/2022 e art. 87, inciso ii, da lei 8.666/1993. 
processo administrativo sancionador: sGpe FapEsC 2451/2022.
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022.
Fábio Zabot Holthausen - presidente da FapEsC

Cod. Mat.: 879246

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002193, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e Thais agda 
rodrigues da Cruz primo 09039268908, com sede no município de 
lages. Objeto: Transferência de recursos financeiros para fomento 
ao projeto “Alga&nzyme - microalgas para soluções ambientais”, 
aprovado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 
Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 
Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. Dos recursos: re-
passe do Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 
60.000,00 e contrapartida no valor de r$ 3.000,00. Vigência: o 
presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 15/12/2023. Data: 16/12/2022. 
Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Holthausen, pela 
FAPESC, Thais Agda Rodrigues da Cruz Primo, beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002216, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e alessandro 
lorenzetti silva 22549819861, com sede no município de Joinville. 
Objeto: Transferência de recursos financeiros para fomento ao 
projeto “Caixa sanitária autolimpante automática para gatos e cães”, 
aprovado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 
Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 
Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. Dos recursos: re-
passe do Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 
60.000,00 e contrapartida no valor de r$ 3.000,00. Vigência: o 
presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 15/12/2023. Data: 16/12/2022. 
Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Holthausen, pela 
FAPESC, Alessandro Lorenzetti Silva, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002211, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e aline brum 
Figueredo 06168025952, com sede no município de laguna. Ob-
jeto: Transferência de recursos financeiros para fomento ao pro-
jeto “Selmi - Saúde Animal”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à 
Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CEN-
TELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado de 
santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no valor 
de r$ 3.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Aline Brum Figueredo, 
beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002190, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e nexo He-
althcare intelligence lTDa, com sede no município de Joaçaba. 
Objeto: Transferência de recursos financeiros para fomento ao 
projeto “nexoVent: plataforma de manejo e educação em Venti-
lação Mecânica”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à Geração de 
Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. 

Dos recursos: repasse do Governo do Estado de santa Catarina 
no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no valor de r$ 9.600,00. 
Vigência: o presente tem vigência a partir de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 15/12/2023. Data: 
16/12/2022. Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Hol-
thausen, pela FAPESC, Diego de Carvalho, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002195, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa e 
inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e FWb serviços 
de internet lTDa inoVa siMplEs (i.s.), com sede no município 
de Joinville. Objeto: Transferência de recursos financeiros para 
fomento ao projeto “Meu Legado”, aprovado no EDITAL DE CHA-
MADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA 
CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no 
valor de r$ 5.900,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Werner Augusto Schmidt, 
beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002198, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e Wise Engi-
neering Tecnologia LTDA, com sede no município de Jaraguá do 
sul. Objeto: Transferência de recursos financeiros para fomento 
ao projeto “Detector de roubo de gado”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA 
CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no 
valor de r$ 6.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presiden-
te Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Celso Carlos Canosa, 
beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Outorga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002261, atenden-
do ao disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: 
Estado de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à 
pesquisa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e 
p2K interactivity lTDa, com sede no município de luzerna. Obje-
to: Transferência de recursos financeiros para fomento ao projeto 
“Z1-5 ciclismo interativo”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à 
Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CEN-
TELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado de 
santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no valor 
de r$ 3.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Cristiane Manfe Pagliosa, 
beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002215, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e nectar Hi-
dromel bebidas lTDa, com sede no município de Florianópolis. 
Objeto: Transferência de recursos financeiros para fomento ao 
projeto “Produção de hidromel com insumos locais e nativos”, apro-
vado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 
Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 
Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. Dos recursos: re-
passe do Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 
59.890,00 e contrapartida no valor de r$ 14.757,50. Vigência: o 
presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 15/12/2023. Data: 16/12/2022. 
Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Holthausen, pela 
FAPESC, Dylan Thomas Telles Amândio, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Outorga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002200, atenden-
do ao disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: 
Estado de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à 
pesquisa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e 
Estela da silva boiani 12989784837, com sede no município de 

Florianópolis. Objeto: Transferência de recursos financeiros para 
fomento ao projeto “ilhas de Calor Urbano: Ciência de Dados e 
Gêmeo Digital de Mitigação”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à 
Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CEN-
TELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado de 
santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no valor 
de r$ 5.625,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Estela da Silva Boiani, 
beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002254, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e Eunice Maria 
Gomes 90271092904, com sede no município de blumenau. Obje-
to: Transferência de recursos financeiros para fomento ao projeto 
“Soquete para lâmpada | Bocal plástico”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA 
CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 59.998,12 e contrapartida no 
valor de r$ 3.001,88. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presiden-
te Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Eunice Maria Gomes, 
beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Outorga de Subvenção Econômica n° 2022Tr001986, atenden-
do ao disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: 
Estado de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à 
pesquisa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e 
routech Tecnologia em roteirização lTDa, com sede no município 
de Joinville. Objeto: Transferência de recursos financeiros para 
fomento ao projeto “roteirização dinâmica de veículos na forma de 
feature as a service”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à Geração de 
Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. 
Dos recursos: repasse do Governo do Estado de santa Catarina 
no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no valor de r$ 3.000,00. 
Vigência: o presente tem vigência a partir de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 15/12/2023. Data: 
16/12/2022. Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Hol-
thausen, pela FAPESC, Murilo Palomares, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002197, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e aGroMED 
plantas bioativas. p&D, producao e assistencia Tecnica lTDa, 
com sede no município de Urussanga. Objeto: Transferência de 
recursos financeiros para fomento ao projeto “Fornecimento de 
matéria prima para indústria farmacêutica”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA 
CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 59.998,95 e contrapartida no 
valor de r$ 3.720,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Gabriely Pinto Pereira, 
beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002262, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e aprimo-
re agro lTDa, com sede no município de Florianópolis. Objeto: 
Transferência de recursos financeiros para fomento ao projeto “Meu 
Pescado - Revolucionando a aquicultura”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA 
CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 59.917,40 e contrapartida no 
valor de r$ 5.989,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Jorge Miguel Bandeira de 
Oliveira, beneficiário. Mjr/SCC.
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FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002253, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesqui-
sa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e Karine 
Modolon zepon lTDa, com sede no município de Treze de Maio. 
Objeto: Transferência de recursos financeiros para fomento ao 
projeto “Thermos: uma nova abordagem para a medicina”, apro-
vado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 
Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 
Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. Dos recursos: re-
passe do Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 
60.000,00 e contrapartida no valor de r$ 3.000,00. Vigência: o 
presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 15/12/2023. Data: 16/12/2022. 
Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Holthausen, pela 
FAPESC, Karine Modolon Zepon, beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Outorga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002213, atenden-
do ao disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: 
Estado de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à 
pesquisa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e 
Katiusca Wessler Miranda lTDa, com sede no município de Join-
ville. Objeto: Transferência de recursos financeiros para fomento 
ao projeto “NanoBioCell”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à 
Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CEN-
TELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado de 
santa Catarina no Valor de r$ 59.851,00 e contrapartida no valor 
de r$ 5.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Katiusca Wessler Miranda, 
beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Outorga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002192, atenden-
do ao disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: 
Estado de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à 
pesquisa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e 
rover servicos de aprendizagem lTDa, com sede no município de 
Florianópolis. Objeto: Transferência de recursos financeiros para 
fomento ao projeto “rover aprendizagem: impulsionando carreiras 
em tech através do inglês”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à 
Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CEN-
TELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado de 
santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no valor 
de r$ 3.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Leonardo Dalri Cecato, 
beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002201, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa e 
inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e livini solucoes 
lTDa, com sede no município de Chapecó. Objeto: Transferência 
de recursos financeiros para fomento ao projeto “Abaco Digital 
para Industria 4.0”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à Geração de 
Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. 
Dos recursos: repasse do Governo do Estado de santa Catarina 
no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no valor de r$ 3.000,00. 
Vigência: o presente tem vigência a partir de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 15/12/2023. Data: 
16/12/2022. Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Hol-
thausen, pela FAPESC, Lidiane Iczak, beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002252, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa e 
inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e Fobbi soluções 
Digitais lTDa, com sede no município de Joinville. Objeto: Trans-
ferência de recursos financeiros para fomento ao projeto “Fobbi, 
conectando o varejo da Construção com as indústrias do segmento”, 
aprovado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 
Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 
Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. Dos recursos: re-
passe do Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 
48.200,00 e contrapartida no valor de r$ 10.510,00. Vigência: o 

presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 15/12/2023. Data: 16/12/2022. 
Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Holthausen, pela 
FAPESC, Lucas Caetano, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Outorga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002257, atenden-
do ao disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: 
Estado de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à 
pesquisa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e 
aegle Tecnologia lTDa, com sede no município de Florianópo-
lis. Objeto: Transferência de recursos financeiros para fomento 
ao projeto “Projeto Vida”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à 
Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CEN-
TELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado de 
santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no valor 
de r$ 3.265,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Gislaine Kaleski Ignaczuk, 
beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Outorga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002208, atenden-
do ao disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: 
Estado de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à 
pesquisa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e 
sanapp – Gestão inteligente de ativos de saneamento lTDa, 
com sede no município de Florianópolis. Objeto: Transferência 
de recursos financeiros para fomento ao projeto “Monitoramento e 
gestão de redes de serviço por robótica e geomática”, aprovado no 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa 
Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovado-
res PROGRAMA CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do 
Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 59.680,00 e 
contrapartida no valor de r$ 4.000,00. Vigência: o presente tem 
vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado de 
santa Catarina até 15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: 
Assinam o presidente Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Igor 
Puff Floriano dos Santos, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002199, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesqui-
sa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e saude 
Conectada lTDa, com sede no município de orleans. Objeto: 
Transferência de recursos financeiros para fomento ao projeto “Tria-
gem de consultas para especialidades médicas na rede pública”, 
aprovado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 
Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 
Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. Dos recursos: re-
passe do Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 
60.000,00 e contrapartida no valor de r$ 3.000,00. Vigência: o 
presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 15/12/2023. Data: 16/12/2022. 
Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Holthausen, pela 
FAPESC, Marcelo Baggio, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002251, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa e 
inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e MG Tecnologia 
e Cidadania lTDa, com sede no município de Florianópolis. Obje-
to: Transferência de recursos financeiros para fomento ao projeto 
“Treey - O seu buscador de cidadanias”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA 
CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no 
valor de r$ 7.390,00. Vigência: o presente tem vigência a partir 
de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina 
até 15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o pre-
sidente Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Marinês Garcia, 
beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002205, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e Marivone 
Gusatti 02934364950, com sede no município de Florianópolis. Ob-
jeto: Transferência de recursos financeiros para fomento ao projeto 

“Novo material eletrocrômico para produção de vidros inteligentes”, 
aprovado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 
Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 
Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. Dos recursos: re-
passe do Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 
60.000,00 e contrapartida no valor de r$ 3.000,00. Vigência: o 
presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 15/12/2023. Data: 16/12/2022. 
Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Holthausen, pela 
FAPESC, Marivone Gusatti, beneficiária. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002209, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e peptnano - 
solucoes personalizadas em nanobiotecnologia lTDa, com sede no 
município de Balneário Rincão. Objeto: Transferência de recursos 
financeiros para fomento ao projeto “PeptNano - Soluções Perso-
nalizadas em Biotecnologia”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à 
Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CEN-
TELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado de 
santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no valor 
de r$ 4.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presiden-
te Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Paulo Emilio Feuser, 
beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Outorga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002263, atenden-
do ao disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: 
Estado de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à 
pesquisa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e 
Jbassistente lTDa, com sede no município de Caçador. Objeto: 
Transferência de recursos financeiros para fomento ao projeto 
“JBAssistente comunicação assistiva”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA 
CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 56.379,00 e contrapartida no 
valor de r$ 3.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 16/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Tiago Fernandes da Silva, 
beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Outorga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002220, atenden-
do ao disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: 
Estado de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à 
pesquisa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e 
Gebhard Magnus philippus Knecht, com sede no município de 
Florianópolis. Objeto: Transferência de recursos financeiros para 
fomento ao projeto “automação do uso de bomba de calor com 
energia solar fotovoltaica”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à 
Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CEN-
TELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado de 
santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no valor 
de r$ 9.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 07/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Gebhard Magnus Philippus 
Knecht, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Outorga n° 2022Tr002275, 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 Jairo Marchesan (UnC), residente 
no município de Concórdia. Objeto: Transferência de recursos 
financeiros para fomento ao projeto de pesquisa científica e/ou 
tecnológica, “Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas de 
Santa Catarina Grupo Uruguai/Oeste” SGPe FAPESC 2763/2022, 
aprovado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 32/2022 
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BA-
CIAS HIDROGRÁFICAS DE SANTA CATARINA. Dos recursos: 
repasse do Governo do Estado de santa Catarina no Valor de 
r$ 1.996.760,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2024. Data: 19/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Jairo Marchesan, benefi-
ciário e Luciano Bendlin pela UNC. Mjr/SCC.

Cod. Mat.: 879558
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FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002203, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e aura Data 
Desenvolvimento de software lTDa, com sede no município de 
Florianópolis. Objeto: Transferência de recursos financeiros para 
fomento ao projeto “AURA: análise de dados simplificada”, apro-
vado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 
Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 
Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. Dos recursos: re-
passe do Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 
56.550,40 e contrapartida no valor de r$ 2.827,52. Vigência: o 
presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 15/12/2023. Data: 07/12/2022. 
Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Holthausen, pela 
FAPESC, Caio Vieira de Mello, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002204, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e Felipe Gitz 
43074932813, com sede no município de Florianópolis. Objeto: 
Transferência de recursos financeiros para fomento ao projeto “Pro-
dução de Proteína e Biofertilizante pela Bioconversão de Resíduos”, 
aprovado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 
Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 
Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. Dos recursos: re-
passe do Governo do Estado de santa Catarina no Valor de r$ 
59.999,51 e contrapartida no valor de r$ 8.215,00. Vigência: o 
presente tem vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina até 15/12/2023. Data: 07/12/2022. 
Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Holthausen, pela 
FAPESC, Felipe Gitz, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002214, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e Fazendo 
insetos bioinsumos inoVa siMplEs (i.s.), com sede no município 
de Criciúma. Objeto: Transferência de recursos financeiros para 
fomento ao projeto “produção de insetos: inclusão social com ge-
ração de renda”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à Geração de 
Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CENTELHA 2 SC. 
Dos recursos: repasse do Governo do Estado de santa Catarina 
no Valor de r$ 59.539,33 e contrapartida no valor de r$ 3.245,00. 
Vigência: o presente tem vigência a partir de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 15/12/2023. Data: 
07/12/2022. Signatários: Assinam o presidente Fábio Zabot Holthau-
sen, pela FAPESC, Michel Alisson da Silva, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002196, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC e R. Auffinger 
Distribuicao de Filmes lTDa, com sede no município de Joaçaba. 
Objeto: Transferência de recursos financeiros para fomento ao 
projeto “Pupilo TV - Cinema é Educação”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA 
CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no 
valor de r$ 3.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir 
de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina 
até 15/12/2023. Data: 07/12/2022. Signatários: assinam o presi-
dente Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Rudolfo Auffinger, 
beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002260, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa e 
inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e omnya solucoes 
lTDa, com sede no município de blumenau. Objeto: Transferência 
de recursos financeiros para fomento ao projeto “Omnichannel: 
aproximando o varejo físico do virtual”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA 
CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no 
valor de r$ 14.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir 

de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 07/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Tibério César Valcanaia, 
beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002207, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e Vinicius neto 
bem 07998179961, com sede no município de Criciúma. Objeto: 
Transferência de recursos financeiros para fomento ao projeto “Ex-
tração de proteína de farelo de arroz”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA 
CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no 
valor de r$ 3.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir 
de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina 
até 15/12/2023. Data: 07/12/2022. Signatários: assinam o presi-
dente Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Vinícius Neto Bem, 
beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outor-
ga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002212, atendendo ao 
disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participantes: Estado 
de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo à pesquisa 
e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e anytime 
ai Technologies lTDa, com sede no município de Florianópolis. 
Objeto: Transferência de recursos financeiros para fomento ao 
projeto “IA para Mercados Autônomos”, aprovado no EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de 
Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA 
CENTELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 60.000,00 e contrapartida no 
valor de r$ 3.000,00. Vigência: o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. Data: 07/12/2022. Signatários: assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Paulo Henrique Freire 
Arns, beneficiário. Mjr/SCC.

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVA-
ÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de 
Outorga de Subvenção Econômica n° 2022Tr002259, aten-
dendo ao disposto no Decreto Estadual 2.372/2009. Participan-
tes: Estado de santa Catarina, por meio da Fundação de amparo 
à pesquisa e inovação do Estado de santa Catarina - FapEsC e 
Carlos Eduardo da silva soares 72094761134, com sede no mu-
nicípio de Florianópolis. Objeto: Transferência de recursos finan-
ceiros para fomento ao projeto “Dispositivos inteligentes e sen-
sores em Granjas Avícolas”, aprovado no EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 46/2021 Programa Nacional de Apoio à 
Geração de Empreendimentos Inovadores PROGRAMA CEN-
TELHA 2 SC. Dos recursos: repasse do Governo do Estado 
de santa Catarina no Valor de r$ 36.154,80 e contrapartida no 
valor de r$ 3.731,00. Vigência: o presente tem vigência a partir 
de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina 
até 15/12/2023. Data: 07/12/2022. Signatários: assinam o presi-
dente Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Carlos Eduardo da 
Silva Soares, beneficiário. Mjr/SCC.

Cod. Mat.: 879585

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outorga DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Extrato de Termo de Outorga 
n° 2022Tr002256, atendendo ao disposto no Decreto Estadual n° 2022Tr002256, atendendo ao disposto no Decreto Estadual 
2.060/2009. 2.060/2009. Participantes:Participantes: Estado de santa Catarina, por meio da  Estado de santa Catarina, por meio da 
Fundação de amparo à pesquisa e inovação do Estado de santa Fundação de amparo à pesquisa e inovação do Estado de santa 
Catarina - FapEsC e paUlo robErTo laDWiG (sGpe FapEsC Catarina - FapEsC e paUlo robErTo laDWiG (sGpe FapEsC 
2947/2022), residente no município de itajaí, com interveniência 2947/2022), residente no município de itajaí, com interveniência 
do instituto anjos do Mar brasil. do instituto anjos do Mar brasil. Objeto: Objeto: Transferência de recursos Transferência de recursos 
financeiros para fomento ao projeto de pesquisa científica e/ou financeiros para fomento ao projeto de pesquisa científica e/ou 
tecnológica, “DiaGnósTiCo MarinHo CosTEiro E rEsposTa tecnológica, “DiaGnósTiCo MarinHo CosTEiro E rEsposTa 
EMErGEnCial EMbarCaDa CoM aUXilio a FisCalizaÇÃo EMErGEnCial EMbarCaDa CoM aUXilio a FisCalizaÇÃo 
E PATRULHA”. E PATRULHA”. Dos recursosDos recursos: repasse do Governo do Estado de : repasse do Governo do Estado de 
santa Catarina no valor de r$ 200.000,00, sendo r$ 162.200,00 santa Catarina no valor de r$ 200.000,00, sendo r$ 162.200,00 
para despesas correntes e r$ 37.800,00 para pagamento de bolsas. para despesas correntes e r$ 37.800,00 para pagamento de bolsas. 
repasse recurso Emenda parlamentar individual nº 22100002 no repasse recurso Emenda parlamentar individual nº 22100002 no 
valor de r$ 200.000,00 para despesas de capital. Total do proje-valor de r$ 200.000,00 para despesas de capital. Total do proje-
to r$ 400.00,00. to r$ 400.00,00. Vigência:Vigência: o presente tem vigência a partir de  o presente tem vigência a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina até 
15/12/2023. 15/12/2023. DataData: 13/12/2022. : 13/12/2022. SignatáriosSignatários: assinam o presidente : assinam o presidente 
Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Paulo Roberto Ladwig, Fábio Zabot Holthausen, pela FAPESC, Paulo Roberto Ladwig, 
beneficiário/interveniente. Mjr/SCC.beneficiário/interveniente. Mjr/SCC.

Cod. Mat.: 879618

FEsporTE – FUnDaÇÃo CaTarinEnsE DE EsporTE.
EXTraTo DE aCorDo DE CoopEraÇÃo TÉCniCa nº 2022Tn02263 
processo: FEsporTE 634/2022. ConVEnEnTE: a Fundação Cata-
rinense de Esporte – FEsporTE e o Fundo Municipal de Educação 
lébon régis. obJETo: Celebração de acordo de cooperação para 
atuar como unidade executora do projeto de iniciação Desportiva 
Escolar – piDE, conforme detalhado no Edital de chamamento 
público nº 001/2022. ViGÊnCia: 24 (Vinte e Quatro), meses vigente 
a partir da data de publicação no DoE. siGnaTÁrios: Kelvin 
nunes soares – presidente da FEsporTE e Mauricio passos 
Pinheiro – Secretário Municipal de Educação e Cultura.

Cod. Mat.: 879211

FEsporTE – FUnDaÇÃo CaTarinEnsE DE EsporTE. EXTra-
To DE aCorDo DE CoopEraÇÃo TÉCniCa nº 2022Tn02273 
processo: FEsporTE 632/2022. ConVEnEnTE: a Fundação Ca-
tarinense de Esporte – FEsporTE e a secretaria de Estado da 
Educação - sED. obJETo: Celebração de acordo de Cooperação 
Técnica, para desenvolvimento do esporte educacional, pelo projeto 
de iniciação Desportiva Escolar – piDE. ViGÊnCia: 24 (Vinte e 
Quatro), meses vigente a partir da data de publicação no DoE. 
siGnaTÁrios: Kelvin nunes soares – presidente da FEsporTE 
e Vitor Fungaro Balthazar – Secretário de Estado da Educação.

Cod. Mat.: 879214

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARI-
NA – UDESC/REITORIA
AVISO DE PAGAMENTO Nº 306/2022. Objeto: Empenho relativo 
à informação nº 1/2022 FapEsC/GEpC, que trata de prestação 
de contas do Termo de outorga de auxílio Financeiro a projeto de 
pesquisa, nº 2017Tr777, no âmbito do Edital Chamada pública 
FapEsC/pap n°01/2016. sGpE FapEsC 2892/2022. Valor: r$ 
6.824,47. Fornecedor: Fundação de amparo à pesquisa e ino-
vação do Estado de santa Catarina - FapEsC. Fundamentação: 
Não aplicável a Lei 8.666/93.  Florianópolis, 15 de dezembro de 
2022. Dilmar Baretta – Reitor da UDESC.

Cod. Mat.: 879127

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARI-
NA – UDESC/REITORIA
AVISO DE PAGAMENTO Nº 305/2022. Objeto: Empenho relativo 
à Notificação de Providência Administrativa n°5/2022, que trata de 
prestação de contas do Termo de outorga de auxílio Financeiro 
a projeto de pesquisa, nº 2014Tr3642, no âmbito do Edital Cha-
mada pública FapEsC nº 04/2014. sGpE 54452/2022. Valor: r$ 
60.823,85. Fornecedor: Fundação de amparo à pesquisa e ino-
vação do Estado de santa Catarina - FapEsC. Fundamentação: 
Não aplicável a Lei 8.666/93.  Florianópolis, 15 de dezembro de 
2022. Dilmar Baretta – Reitor da UDESC.

Cod. Mat.: 879129

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Extrato de Acordo De Cooperação, nº interno UDEsC: 097/2022, 
celebrado entre a UDESC e a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS E TÉCNICAS - ABNT. sGp-e UDESC 00056430/2022. 
Objeto: o presente acordo tem por objeto conceder a UniVErsi-
DaDE e a seus alunos e ex-alunos, desconto de 20% para aquisição 
de cursos de até 16 horas, disponibilizados na grade da abnT, 
exceto os cursos de auditor líder, lead implementer e EaD. Vi-
gência: 14/12/2023.

Cod. Mat.: 879245

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 1417, de 14/12/2022.
DEsiGnar EDlaMar KaTia aDaMY, matrícula 0377240-3-03, 
ocupante do cargo de Professor Universitário da UDESC/CEO, para 
exercer a Função de Confiança de Coordenador de Curso Stricto 
sensu - programa de pós-Graduação em Enfermagem, FC-05, no 
período de 17/12/2022 a 16/12/2024, conforme processo 56702/2022.
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PORTARIA Nº 1418, de 14/12/2022.
ConCEDEr progressão de nível, com base no artigo 18 da lei 
Complementar 345/2006 e resolução 18/2020 - Cap, a JUliana 
KoWalsKi CoElHo Mazzali, matrícula 0658539-6-01, ocupante 
do cargo de Técnico Universitário de Desenvolvimento da UDESC/
reitoria, de b 6 para b 7, a contar de 01/12/2022, conforme pro-
cesso 56466/2022.

PORTARIA Nº 1419, de 15/12/2022.
rETiFiCar desde sua edição, de acordo com o processo 55355/2022, 
a Portaria 1378/2022, que concede Gratificação de Dedicação In-
tegral aos Professores Universitários da UDESC/ESAG, quanto a 
exclusão da Professora Universitária LUCIANA FRANCISCO DE 
abrEU ronConi, 0366854-1-02.

PORTARIA Nº 1420, de 15/12/2022.
HoMoloGar, de acordo com o Decreto nº 4.933/2006 e suas 
alterações e considerando o parecer da Comissão de avaliação de 
Estágio Probatório e o que consta nas Avaliações de Desempenho 
no Processo 37499/2022, o período de Estágio Probatório do ser-
vidor HEVElinE EnzWEilEr, matrícula 0606145-1-01, nomeado 
por Concurso Público para o cargo de Professor Universitário da 
Fundação Universidade do Estado de santa Catarina - UDEsC/
CEO, declarando-o estável, a partir de 27/07/2022.

Cod. Mat.: 879333

CIASC - Centro de Informática e Automação do Estado
de Santa Catarina S.A.
Relatório das viagens realizadas de 01 a 30/11/2022

Matrícula Nome Beneficiário Valor r$ Qtd Motivo
2516-0 amilcar F. C. de abreu 573,75 3,00 F
2555-0 andré r. rebello 990,00 3,00 C
2039-7 Flávio Ramos 990,00 3,00 F
1988-7 Helmitah M. pickler 546,88 3,50 C
2654-9 luis H. de Mattos 1.575,00 3,50 sM
2653-0 sérgio a. Maliceski 1.575,00 3,50 sM
TOTAL 6.250,63 19,50 -

lEGEnDa: C-Congresso  F-Feira  M-Motorista  R-reunião
S-serviço  SM-Seminário  T-Treinamento
João Mário Martins - Vice Presidente Adm. e Financeiro

Cod. Mat.: 878927

1° Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel nº 
8522, Processo SGP-e nº CIDASC 1526/2022. instrumento que 
celebram CiDasC e o município de Garopaba, o qual objetiva 
a parceria institucional entre as partes, com a utilização do veículo 
para apoiar o desenvolvimento do Setor Agropecuário e o pequeno 
e médio produtor rural, beneficiando a coletividade e o interesse 
social. para tanto, cita a substituição do veículo  marca FiaT/Uno 
MillE FirE FlEX 1.0 -ano/MoD.2006 -MbQ-9534, renavam nº 
886819490, referente ao patrimônio:: VEi-23506.000, pelo veículo 
marca rEnaUlT/sanDEro EXp 1.6 8 V FlEX plaCa MJG 8058 
ano/MoD 2011/2012 CHassi 93Ybsr7UHCJ105186, renavam 
nº 386489041, referente ao patrimônio: VEi-29786.000 para mais 
informações acesse https://sgpe.sea.sc.gov.br/atendimento/ infor-
mando o número do instrumento. Florianópolis, 15/12/2022. JUnior 
KUnz – presidente.

Cod. Mat.: 879151

SANTUR – Santa Catarina Turismo  S/A - “em liquidação”
CNPJ Nº 83.469.908/0001-76
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
SANTUR - SANTA CATARINA TURISMO S/A “em liquidação”, 
REALIZADA EM  31 DE JULHO DE 2020.
DaTa, Hora E loCal: 31 de Julho de 2020, às 15:00h, através 
de videoconferência, devido a pandemia Covid 2019.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Marcello José Garcia Costa Filho - 
Presidente, Luciano da Silva Spíndola – Secretário.
DELIBERAÇÕES: 1) aprovação do balanço patrimonial, Demos-
trações Financeira e parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exer-
cício financeiro encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Aprovado 
observando as ressalvas da ata do Conselho Fiscal.
2) Honorário do Conselho Fiscal e Liquidante, conforme estabelece 
o Estatuto social da empresa, permanecem inalterados.
3) outros assuntos: solicitação do acionista Fungetur, para reava-
liação do imobilizado pertencentes a Companhia; e, solicitação do 
liquidante para encaminhar proposta de revisão da remuneração 
do Conselho Fiscal.
ENCERRAMENTO: Marcello José Garcia Costa Filho - presidente, 
Luciano da Silva Spíndola – Secretário.
Florianópolis, 31 de Julho de 2020.
aTa rEGisTraDa na JUnTa CoMErCial Do EsTaDo DE sanTa 
CaTarina sob nº 20222600810- 08/12/2022.

Cod. Mat.: 879218

SANTUR – Santa Catarina Turismo  S/A - “em liquidação”
CNPJ Nº 83.469.908/0001-76
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
SANTUR - SANTA CATARINA TURISMO S/A “em liquidação”, 
REALIZADA EM  30 DE ABRIL DE 2021.
DaTa, Hora E loCal: 30 de abril de 2021, às 15:00h, através 
de videoconferência, devido a pandemia Covid 2019.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Gabriel Arthur Loeff - Presidente, Le-
andro Bertoli Neto – Secretário.
DELIBERAÇÕES: 1) aprovação do balanço patrimonial, Demos-
trações Financeira e parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exer-
cício financeiro encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Aprovado 
observando as ressalvas da ata do Conselho Fiscal.
ENCERRAMENTO:  Gabriel Arthur Loeff - Presidente, Leandro 
Bertoli Neto – Secretário.
Florianópolis, 30 de abril de 2021.
aTa rEGisTraDa na JUnTa CoMErCial Do EsTaDo DE sanTa 
CaTarina sob nº 20222600020- 08/12/2022

Cod. Mat.: 879222

SANTUR – Santa Catarina Turismo  S/A - “em liquidação”
CNPJ Nº 83.469.908/0001-76
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
SANTUR - SANTA CATARINA TURISMO  S/A “em liquidação”, 
REALIZADA EM  29 DE ABRIL DE 2022.
DaTa, Hora E loCal: 29 de abril de 2022, às 14:00h, na rua 
Eduardo Gonçalves  D'avila, n° 303 – itacorubi, em Florianópolis/sC.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Michele patrícia roncalio - presidente, 
Izabel Cristina Paiva de Lima Sgundo – Secretária.
DELIBERAÇÕES: 1) aprovação do balanço patrimonial, Demostra-
ções Financeira e parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício 
financeiro encerrado em 31 de Dezembro de 2021.
ENCERRAMENTO:  Michele patrícia roncalio - presidente, izabel 
Cristina Paiva de Lima Segundo - Secretária.
Florianópolis, 29 de abril de 2022.
aTa rEGisTraDa na JUnTa CoMErCial Do EsTaDo DE sanTa 
CaTarina sob nº 20222599723- 08/12/2022

Cod. Mat.: 879223

SANTUR – Santa Catarina Turismo  S/A - “em liquidação”
CNPJ Nº 83.469.908/0001-76
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA SANTUR - SANTA CATARINA TURISMO S/A “em liquidação”, 
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021.
DaTa, Hora E loCal: 10 de Fevereiro de 2021, às 15:00h, através 
de videoconferência, devido a pandemia Covid 2019.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Michele patrícia roncalio – presidente 
e Luciano da Silva Spíndola - Secretário.
DELIBERAÇÕES: 1) apresentação do relatório e balanço patri-
monial do estado da liquidação da empresa.
2) aprovação da transferência patrimoniais e sub-rogações contra-
tuais da empresa santur sa, para a autarquia santur.
ENCERRAMENTO:  Michele patrícia roncalio - presidente, luciano 
da Silva Spíndola - Secretário.
Florianópolis, 10 de Fevereiro de 2021
aTa rEGisTraDa na JUnTa CoMErCial Do EsTaDo DE sanTa 
CaTarina sob nº 20222913924 – 27/10/2022

Cod. Mat.: 879227

PORTARIA Nº 15/2022
o liquidante da sanTUr - santa Catarina Turismo s/a. - EM li-
QUiDaÇÃo, luciano da silva spíndola, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Estatuto social da Empresa;
RESOLVE:
i) Fica prorrogada por 30 (trinta) dias a portaria nº 13/2022, que 
designou servidores para comporem a Comissão de Tomada de 
Contas Especial para apurar o prejuízo, quantificar o dano e respon-
sabilizar os envolvidos no que se refere ao pagamento de multas 

pelo recolhimento em atraso de valores complementares de Guia da 
previdência social (Gps) das competências de 11/2011, 08/2012, 
02/2014, 06/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 06/2015 e 13/2015, 
conforme solicitação do TCE em processo @PCA 18/00498524.
II) Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
oficial do Estado.
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022.
lUCiano Da silVa spinDola
liquidante
sanTUr - santa Catarina Turismo s/a – em liquidação

Cod. Mat.: 879365

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2023
o reitor da Fundação Universidade do Estado de santa Catari-
na - UDEsC, com base na lei Complementar 345/06, resolução 
015/2016 – ConsEpE, lei Complementar 39/91 e suas alterações 
e supletivamente à lei Complementar 260/04, abre inscrições para 
o Processo Seletivo de Professor Substituto, em caráter temporário, 
para as seguintes vagas:
1. DA DEFINIÇÃO:
1.1. Professor Substituto é o Professor Universitário admitido por 
prazo determinado para o fim exclusivo de dedicar-se às atividades 
relacionadas ao ensino, decorrente da falta de professores efetivos 
e das necessidades dos Centros, conforme a lei de regência e 
resolução editada pelos colegiados, podendo ser dispensado a 
qualquer tempo no interesse da administração pública, limitando-se 
a contratação total a 2 (dois) anos.
2. QUADRO DE VAGAS:
2.1. CENTRO DE ARTES, DESIGN E MODA – CEART
Nº de 
Vagas

Carga 
Horária

Local de 
Trabalho Área de Conhecimento

01 17h/
ativ. Florianópolis Desenho

01 12h/
ativ. Florianópolis Educação Musical

01 12h/
ativ. Florianópolis Linguística, Letras e Ar-

tes/Artes/Artes do Vídeo

01 08h/
ativ. Florianópolis

Linguística, Letras e Ar-
tes/Artes/Artes do Vídeo/
Animação

01 12h/
ativ. Florianópolis Linguística, Letras e 

Artes/Artes/ Cerâmica

01 12h/
ativ. Florianópolis Linguística, Letras e 

Artes/Artes/Desenho

01 12h/
ativ. Florianópolis

Linguística, Letras e 
Artes/Artes/História da 
Arte

01 16h/
ativ. Florianópolis Linguística, Letras e 

Artes/Artes/Pintura

01 12h/
ativ. Florianópolis Música: Canto

01 05h/
ativ. Florianópolis Música: Instrumentação 

Musical (Violão)

01 06h/
ativ. Florianópolis Música/ Percepção 

Musical

01 08h/
ativ. Florianópolis Música /Piano

01 04h/
ativ. Florianópolis Música: Prática de Coral/ 

Prática de Conjunto

01 08h/
ativ. Florianópolis

Prática Teatral - Teatro 
de Animação, Máscaras, 
Sombras

01 12h/
ativ. Florianópolis Prática Teatral – Voz/In-

terpretação Teatral

01 10h/
ativ. Florianópolis

Teatro Educação e 
Orientação de Estágio 
Curricular Supervisio-
nado

01 12h/
ativ. Florianópolis Tecnologia do Vestuário

01 06h/
ativ. Florianópolis Tecnologia Musical

2.2. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA REGIÃO SUL – 
CERES
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Nº de 
Vagas

Carga 
Horária

Local de 
Trabalho Área de Conhecimento

01 40h/aula laguna Exercício Físico e Saúde
 01 06h/ativ. laguna Física
 01 10h/ativ. laguna Genética

3. ENDEREÇO DOS CENTROS:
3.2.1. UDESC – Centro de Artes, Design e Moda– CEART
avenida Madre benvenuta, 1907 - itacorubi
CEp: 88035-001 - Florianópolis/sC
Fone: (48) 3664-8349 ou (48) 3664-8313
Horário: 13:30 às 18:30
E-mail: deg.ceart@udesc.br
3.2.2. UDESC – Centro de Educação Superior da Região Sul 
– CERES
rua Coronel Fernandes Martins, 270 – bairro progresso
CEp: 88790-000– laguna/sC
Fone/Fax: (48) 3647-7900
Horário: 11:30 às 16:30
E-mail: deg.ceres@udesc.br
4. PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 
4.1. isEnÇÃo CanDiDaTos aMparaDos pEla lEi 10.567/97, 
alTEraDa pEla lEi nº 17.457/18 (DoaDorEs DE sanGUE 
E/oU MEDUla) E pEla lEi 17.998/2020 E rEsolUÇÃo TsE 
nº 22.424/2006 (VolUnTariaDos Da JUsTiÇa ElEiToral E 
JUraDos QUE aTUarEM no TribUnal Do JÚri)
Início: 19/12/2022
Término: 08/01/2023
4.2. CanDiDaTos paGanTEs por MEio DE bolETo banCÁrio
Início: 19/12/2022
Término: 31/01/2023
5. DAS INSCRIÇÕES: 
5.1. as inscrições serão realizadas somente através do site da 
UDEsC, no endereço www.udesc.br/processoseletivo/012023.
5.2. não serão aceitas inscrições sem a totalidade dos requisitos, 
nem inscrições condicionais.
5.3. Em hipótese alguma caberá devolução da taxa de inscrição.
5.4. A inscrição dará ao candidato o direito de fazer a escolha de 
apenas uma área de conhecimento.
5.5. Havendo mais de uma inscrição pelo mesmo candidato, em 
mais de uma área de conhecimento, será considerada a última 
inscrição com pagamento válido, cancelando-se as demais.
5.6. Aos candidatos com deficiência é assegurado o direito de 
se inscrever neste processo seletivo, sendo a eles reservado o 
percentual de 5% das vagas futuras de cada cargo e lotação que 
surgirem no prazo de validade do processo seletivo, desde que 
haja compatibilidade entre as atribuições do cargo pretendido e 
a deficiência, conforme os limites dispostos na Lei Estadual nº 
17.292/2017.
5.7. nos termos da lei Estadual nº 17.292, de 19 de outubro de 
2017, e julgados do TsT e sTJ a seguir mencionados, considera-se 
como pessoa com deficiência a inserida nas seguintes categorias:
- deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, parapa-
resia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as 
que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
- deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB ou 
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 
Hz, 2.000 Hz, e 3.000 Hz.
- deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual 
ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção ópti-
ca; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais 
a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 
igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
das condições anteriores. De acordo com o Decreto Estadual nº 
2.874/2009, a visão monocular é considerada como deficiência para 
reserva de vagas. Conforme a súmula 377, do sTJ, “o portador de 
visão monocular tem direito de concorrer, em processo seletivo, 
às vagas reservadas aos deficientes.”
- deficiência intelectual: origina-se antes da idade de 18 anos e é 
caracterizada por limitações significativas, tanto no funcionamento 
intelectual quanto no comportamento adaptativo, que abrangem 
muitas habilidades sociais cotidianas e práticas;
- Transtorno do Espectro autista: caracterizado como:
- deficiência persistente e clinicamente significativa da comunica-
ção e da interação social, manifestada por deficiência marcada 
de comunicação verbal e não verbal usada para interação social, 
ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter 
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; ou
- padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses 
e atividades, manifestados por
comportamentos motores ou verbais estereotipados ou compor-
tamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e 
padrões de comportamento ritualizados e interesses restritos e fixos;

- ostomia e o nanismo (nos termos do Decreto Estadual nº 2.874/2009).
- Deficiência orgânica renal crônica estágio V (Redação acrescida 
pela lei nº 18.255/2021): pessoas com transplante renal, pacientes 
com insuficiência renal crônica, lesão renal progressiva e irreversível 
da função dos rins em sua fase mais avançada, com identificação 
no Código internacional de Doenças (CiD) pelos números CiD 
n18.0, n18.9 e z94.0 (rim transplantado).
5.8. A pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere 
ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, 
ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas 
exigidas de acordo com o previsto no presente Edital.
5.9. Ao se inscrever no Processo Seletivo, a pessoa com deficiência 
declara que conhece os termos do edital do processo seletivo e 
que possui deficiência para fins de reserva de vaga.
5.10. A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar 
a pessoa com deficiência na execução das atribuições do cargo 
é impeditiva à inscrição no processo seletivo ou à estabilidade 
no mesmo.
5.11. não impede a inscrição ou o exercício do cargo a utilização 
de material tecnológico de uso habitual ou a necessidade de pre-
paração do ambiente físico.
5.12. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato com defi-
ciência deverá assinalar o item específico de Autodeclaração no 
Formulário de Inscrição obtido no site da UDESC (através do link 
www.udesc.br/processoseletivo/012023) e anexar obrigatoriamente:
- laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacio-
nal de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência.
obs.: não serão validados os laudos (atestados) que não contive-
rem expressamente a espécie e o grau ou nível da deficiência, o 
código da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como 
a provável causa da deficiência.
5.13. Não será deferido o pedido de inscrição para as vagas reser-
vadas às pessoas com deficiência, do candidato que:
a) não formalizar a autodeclaração;
b) não enviar a documentação exigida no prazo determinado.
5.14. a homologação das inscrições dos candidatos que realizaram 
a autodeclaração para concorrer às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência será publicada ao fim do período das inscrições 
e divulgadas no site da UDEsC  (https://www.udesc.br/processo-
seletivo/012023).
5.14.1. Em caso de indeferimento da inscrição de candidato que 
realizou a autodeclaração para concorrer às vagas reservadas às 
pessoas com deficiência, caberá recurso administrativo, estrita-
mente por arguição de ilegalidade, devendo ser encaminhado ao 
reitor da UDEsC, em até 2 (dois) dias úteis após sua publicação. 
5.15. O candidato com deficiência se aprovado e classificado, 
quando da admissão, deverá apresentar laudo médico original, 
emitido nos últimos 30 dias, que ateste a espécie e o grau ou nível 
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a 
provável causa da deficiência.
5.16. serão excluídos do processo seletivo os candidatos inscritos 
para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, que não 
atenderem à convocação para a avaliação da equipe multiprofissio-
nal e/ou cuja deficiência assinalada no Requerimento de Inscrição 
não seja constatada.
5.17. Não será admitido recurso relativo à condição de pessoa 
com deficiência do candidato que, no ato da inscrição, não solicitar 
essa condição.
5.18. Não havendo candidatos aprovados e classificados para 
as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, elas serão 
ocupadas pelos demais candidatos classificados na lista de clas-
sificação geral final.
6. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
6.1. ser brasileiro ou estrangeiro dentro das normas estabelecidas 
pelo Conselho nacional de imigração.
6.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.
6.3. Preencher o Formulário de Inscrição no site da UDESC, através 
do link  www.udesc.br/processoseletivo/012023.
6.4. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de r$ 100,00 
(cem reais), através do boleto bancário gerado ao final do preenchi-
mento do Formulário de Inscrição, até a data do seu vencimento.
6.4.1. os candidatos amparados pela Lei nº 10.567/97, alterada 
pela lei nº 17.457/18 (doadores de sangue e/ou medula), deverão 
preencher o Formulário de Inscrição obtido no site da UDESC 
através do link www.udesc.br/processoseletivo/012023 e anexar 
obrigatoriamente:
a) Doador de sangue: declaração assinada por autoridade competente 
da entidade coletora oficial ou credenciada, com a comprovação 
da condição de doador de sangue, discriminando as datas em 
que foram realizadas as doações, constando, no mínimo, 03 (três) 
doações dentro do período de 12 (doze) meses anterior à data do 
término das inscrições (item 4.1). não serão aceitos protocolos e/
ou carteiras de controle de doações de sangue como comprovante.
b) Doador de medula: atestado ou laudo original, emitido e assinado 
por autoridade competente da entidade coletora oficial ou creden-
ciada, que comprove a doação de medula óssea, bem como a data 
em que foi efetuada, além da cópia do RG/CPF. Não será aceito 

como comprovante o termo de consentimento e/ou carteira emitida 
pelo rEDoME (registro nacional de Doadores de Medula óssea).
6.4.2. os candidatos amparados pela Lei nº 17.998/2020 e Re-
solução TSE Nº 22.424/2006 (voluntariados da justiça eleitoral e 
jurados que atuarem no tribunal do júri no âmbito do Estado de 
Santa Catarina), deverão preencher o Formulário de Inscrição 
obtido no site da UDEsC através do link www.udesc.br/processo-
seletivo/012023 e anexar obrigatoriamente: 
a) voluntariados da justiça eleitoral no âmbito do Estado de 
Santa Catarina: terão que comprovar, por meio de certidão ex-
pedida pela Justiça Eleitoral, o serviço prestado à Justiça Eleitoral 
visando à organização, execução e apuração de eleições oficiais, 
plebiscitos ou referendos no Estado de santa Catarina, por, no 
mínimo, dois eventos eleitorais, consecutivos ou não. serão aceitos 
comprovantes no período de 2 (dois) anos, a contar da data de 
atuação à serviço da Justiça Eleitoral.
b) jurados que atuarem no tribunal do júri no âmbito do Estado 
de Santa Catarina: comprovante expedido pela Vara Criminal do 
Tribunal do Júri, contendo o nome completo do jurado e datas em 
que prestou serviço de jurado perante o Tribunal do Júri, por, no 
mínimo, dois eventos, consecutivos ou não. serão aceitos compro-
vantes no período de 2 (dois) anos, a contar da data de atuação 
à serviço da do Tribunal do Júri.
7. REQUISITOS PARA A VAGA:
7.1. Requisitos para as vagas do CENTRO DE ARTES, DESIGN 
E MODA – CEART 
7.1.1. Para a área de Desenho é obrigatório ter Graduação em 
Moda ou Design de Moda, com Mestrado em Design de Vestuário 
e Moda ou Design ou Têxtil e Moda ou Engenharia e Gestão do 
Conhecimento ou Engenharia de produção ou Educação ou artes 
Visuais.
7.1.2. Para a área de Educação Musical é obrigatório ter licencia-
tura em Música ou Educação artística com Habilitação em Música, 
com Mestrado em Música ou Educação.
7.1.3. Para a área de Linguística, Letras e Artes/Artes/Artes do 
Vídeo é obrigatório ter bacharelado e/ou licenciatura em artes 
Visuais com Mestrado e/ou Doutorado em artes Visuais.
7.1.4. Para a área de Linguística, Letras e Artes/Artes/Artes do 
Vídeo/Animação é obrigatório ter bacharelado e/ou licenciatura 
em artes Visuais com Mestrado e/ou Doutorado em artes Visuais.
7.1.5. Para a área de Linguística, Letras e Artes/Artes/ Cerâmica 
é obrigatório ter bacharelado e/ou licenciatura em artes Visuais 
com Mestrado e/ou Doutorado em artes Visuais.
7.1.6. Para a área de Linguística, Letras e Artes/Artes/Desenho 
é obrigatório ter bacharelado e/ou licenciatura em artes Visuais 
com Mestrado e/ou Doutorado em artes Visuais.
7.1.7. Para a área de Linguística, Letras e Artes/Artes/História 
da Arte é obrigatório ter bacharelado e/ou licenciatura em artes 
Visuais com Mestrado e/ou Doutorado em artes Visuais.
7.1.8. Para a área de Linguística, Letras e Artes/Artes/Pintura 
é obrigatório ter bacharelado e/ou licenciatura em artes Visuais 
com Mestrado e/ou Doutorado em artes Visuais.
7.1.9. Para a área de Música: Canto é obrigatório ter licenciatura 
em Música e/ou bacharelado em Canto, com Mestrado em Música.
7.1.10. Para a área de Música: Instrumentação Musical (Violão) 
é obrigatório ter bacharelado em Música – Habilitação: Violão com 
Mestrado em Música.
7.1.11. Para a área de Música/ Percepção Musical é obrigatório 
ter Graduação e Mestrado na área de Música.
7.1.12. Para a área de Música/Piano é obrigatório ter licenciatura 
em Música e/ou bacharelado em piano, com Mestrado em Música.
7.1.13. Para a área de Música: Prática de Coral/ Prática de Con-
junto é obrigatório ter licenciatura em Música ou bacharelado em 
regência, com Mestrado em Música.
7.1.14. Para a área de Prática Teatral - Teatro de Animação, 
Máscaras, Sombras é obrigatório ter licenciatura ou bachare-
lado em Teatro ou artes Cênicas ou licenciatura em Educação 
artística com habilitação em artes Cênicas, com Doutorado em 
artes Cênicas ou Teatro.
7.1.15. Para a área de Prática Teatral – Voz/Interpretação Teatral é 
obrigatório ter Graduação em artes Cênicas ou Teatro (licenciatura 
ou bacharelado) ou Música (licenciatura ou bacharelado), com 
Mestrado ou Doutorado em Teatro ou artes Cênicas.
7.1.16. Para a área de Teatro Educação e Orientação de Estágio 
Curricular Supervisionado é obrigatório ter Graduação em artes 
Cênicas ou Teatro ou licenciatura em Educação artística com Habi-
litação em artes Cênicas ou licenciatura em Educação artística com 
Habilitação em Teatro, com Doutorado em artes Cênicas ou Teatro.
7.1.17. Para a área de Tecnologia do Vestuário é obrigatório ter 
Graduação em Moda ou Design, com Especialização em Moda: 
Criação e Produção ou Modelagem do Vestuário ou Modelagem 
e Moulage no processo de Criação ou Gestão e Marketing ou 
Gestão em negócios da Moda ou negócios da Moda ou Gestão 
em Negócios                                   da Moda e Vestuário ou Negócios e Varejo de Moda.
7.1.18. Para a área de Tecnologia Musical é obrigatório ter Gra-
duação em Música com Mestrado em Música ou Tecnologia e com 
Doutorado em Música ou Comunicação.
7.2. Requisitos para as vagas do CENTRO DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR DA REGIÃO SUL – CERES
7.2.1. Para a área de Exercício Físico e Saúde é obrigatório 

PÁGINA 24 DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.920 19.12.2022 (SEGUNDA-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.



ter bacharelado ou licenciatura plena em Educação Física, com 
Mestrado ou Doutorado na grande Área das Ciências da saúde 
da CAPES e possuir registro válido no Conselho Regional de Edu-
cação Física (CrEF).
7.2.2. Para a área de Física é obrigatório ter Graduação em Física 
com Mestrado na área de Física ou Ciências da saúde.
7.2.3. Para a área de Genética é obrigatório ter Graduação em 
Ciências biológicas ou agronomia ou zootecnia ou Medicina Vete-
rinária, com Doutorado na área de Ciências Biológicas ou Ciências 
Agrárias da CAPES.
8. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
8.1. CANDIDATOS AMPARADOS PELA LEI Nº 10.567/97, AL-
TERADA PELA LEI Nº 17.457/18 (DOADORES DE SANGUE E/
OU MEDULA) E PELA LEI 17.998/2020 (VOLUNTARIADOS DA 
JUSTIÇA ELEITORAL E JURADOS QUE ATUAREM NO TRIBU-
NAL DO JÚRI NO ÂMBITO DO ESTADO DE SANTA CATARINA)
8.1.1. A homologação das inscrições está condicionada ao aten-
dimento de todos os requisitos de inscrição previstos neste Edital 
(itens 5 e 6).
8.1.2. As inscrições serão homologadas ao fim do período previsto 
para esta modalidade de inscrição, conforme subitem 4.1, e divul-
gadas no site da UDEsC www.udesc.br/processoseletivo/012023.
8.1.3. Em caso de indeferimento da inscrição, caberá recurso 
administrativo, estritamente por arguição de ilegalidade, devendo 
ser encaminhado ao reitor da UDEsC, em até 2 (dois) dias úteis 
após sua publicação.
8.1.4. os candidatos que tiverem sua inscrição indeferida poderão 
realizar uma nova inscrição, efetuando o pagamento da taxa de 
inscrição no valor de r$ 100,00 (cem reais), através do boleto 
bancário gerado ao final do preenchimento do Formulário de Ins-
crição, até a data do seu vencimento.
8.2. CANDIDATOS PAGANTES POR MEIO DO BOLETO BANCÁRIO
8.2.1. A homologação das inscrições está condicionada ao aten-
dimento de todos os requisitos de inscrição previstos neste Edital 
(itens 5 e 6).
8.2.2. as inscrições serão homologadas pelo reitor da UDEsC, 
por meio de portaria, após o seu encerramento, e publicadas no 
site da UDEsC www.udesc.br/processoseletivo/012023 e no Diário 
Oficial do Estado.
8.2.3. Em caso de indeferimento das inscrições caberá recurso 
administrativo, estritamente por arguição de ilegalidade, devendo 
ser encaminhado ao reitor em até 2 (dois) dias úteis após sua 
publicação.
8.2.4. Caso o recurso não seja julgado até a data da prova escrita, 
o candidato realizará a(s) prova(s) condicionalmente.
9. CONDIÇÃO ESPECIAL DE PROVA:
9.1. o candidato, que necessitar de condição especial para reali-
zação das provas, deverá quando do preenchimento da inscrição, 
declarar a necessidade, devendo anexar no Formulário de Inscrição, 
cópia digitalizada do laudo médico juntamente com o formulário 
de requerimento que estará disponível no site.
9.2. O laudo médico que comprove a deficiência do candidato deverá:
a) ser original (digitalizar o documento original);
b) ter sido expedido no prazo de, no máximo, 02 (dois) anos antes 
da publicação deste Edital;
c) conter a assinatura do médico, carimbo e seu número de registro 
no Conselho regional de Medicina;
d) especificar o grau ou o nível da deficiência, e o código CID.
9.3. Se houver necessidade de tempo adicional, a justificativa de-
verá conter parecer emitido por especialista da área de deficiência.
9.4. A COVEST/UDESC, examinará a possibilidade operacional 
de atendimento à solicitação.
9.5. Sob nenhuma hipótese será concedido o atendimento espe-
cial a candidatos com deficiência e necessidades especiais que 
não formalizarem a solicitação, nos termos previstos no item 9 e 
seus subitens.
10. DA BANCA EXAMINADORA 
10.1. A Banca Examinadora do Processo Seletivo, responsável 
pela avaliação dos candidatos, será indicada pelo Chefe do De-
partamento, aprovada pelo Colegiado pleno do Departamento e 
homologada pelo Conselho de Centro e publicada por portaria da 
Direção Geral e no site do Centro de Ensino do cargo de opção 
em até 02 (dois) dias antes da realização das provas. o site do 
respectivo Centro de Ensino pode ser obtido no endereço www.
udesc.br, link “Unidades” da UDESC. 
10.1.1 A Banca Examinadora do Processo Seletivo, responsável 
pela avaliação dos candidatos a Professor Substituto, deverá ser 
constituída por 4 (quatro) docentes na ativa, em efetivo exercício, 
preferencialmente da UDEsC, sendo um dos quais suplente. 
10.1.2. respeitadas as condições do subitem 10.1, poderão integrar 
a banca Examinadora do processo seletivo docentes de outras 
instituições de Ensino superior.
10.1.3. a titulação exigida para os membros da banca Examinadora 
deverá ser igual ou superior à exigida para a vaga do Processo 
seletivo. 
11. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
11.1. O Processo Seletivo far-se-á mediante prova de conhecimento 
escrita, prova de conhecimento didática e prova de títulos.
11.2. O candidato deverá, na prova escrita e na prova didática, apre-
sentar documento oficial de identificação: a Carteira de Identidade 

original emitida pelas secretarias de segurança pública ou Carteira 
de identidade original expedida pelas Forças armadas (Ministério 
da Marinha, Exército e Aeronáutica), Bombeiro Militar de Santa 
Catarina ou pelo Ministério das relações Exteriores ou Cédula de 
Identificação original emitida por Conselho Profissional, desde que 
com foto, assinatura, data de expedição e a expressa indicação 
de sua validade em todo o território nacional ou passaporte ou 
Carteira nacional de Habilitação original expedida a partir de 1997 
(com foto) ou Carteira de Trabalho ou boletim de ocorrência por 
motivo de perda, roubo ou extravio, emitido por autoridade policial 
competente (desde de que não excedam 30 dias da sua emissão). 
Neste caso, o candidato será submetido a identificação especial, 
compreendendo coleta de dados, assinatura e impressão digital 
em formulário próprio. 
11.2.1. a Carteira nacional de Habilitação digital e o Título de Eleitor 
digital serão aceitos como documento oficial de identificação nas 
provas escrita e de didática.
11.3. no caso de candidato estrangeiro serão considerados do-
cumentos de identidade apenas a Carteira de identidade, emitida 
pelo país de origem ou o passaporte.
11.4. A prova escrita e a prova didática serão relacionadas à área 
de conhecimento objeto do processo seletivo, cuja ementa e biblio-
grafia estarão à disposição dos candidatos no site www.udesc.br/
processoseletivo/012023, a partir da abertura do processo seletivo.
11.5. A prova escrita e a prova de didática terão caráter eliminatório, 
devendo o candidato obter nota igual ou superior a 7,0 (sete vírgula 
zero) em cada uma das provas, resultado da média aritmética simples 
das notas atribuídas por cada membro da banca Examinadora.
11.6. Caso o candidato não obtenha a nota mínima de 7,0 (sete 
vírgula zero) na prova escrita, não participará das demais etapas. 
11.7. no momento da realização das provas, os Centros de Ensino 
deverão observar as medidas de segurança e higiene para o en-
frentamento da CoViD-19 estabelecidas no item 19 deste Edital.
11.8. Da prova escrita 
11.8.1. A prova escrita será sem consulta, e versará sobre a matéria 
constante do ementário da área de conhecimento à disposição 
dos candidatos no site da UDEsC (www.udesc.br/processosele-
tivo/012023).
11.8.2. A prova escrita será composta de questões discursivas e/
ou objetivas.
11.8.3. A prova escrita terá duração de 4 (quatro) horas, não con-
tabilizando na contagem do tempo de prova a identificação dos 
candidatos, sorteio do tema da prova didática e as orientações 
dadas pela banca Examinadora antes do início da prova. 
11.8.4. na prova escrita os candidatos deverão responder a prova 
escrita com caneta esferográfica com tinta na cor azul ou preta. 
11.8.5. os candidatos poderão trazer para a realização da prova os 
seguintes materiais, restringindo-se ao essencialmente necessário 
conforme as medidas de segurança e higiene para o enfrentamento 
da CoViD-19, estabelecidas no item 19 do presente Edital:
- lápis;
- borracha branca;
- apontador;
- caneta esferográfica com tinta na cor azul ou preta.
11.8.5.1. não terão validade, sob hipótese alguma, questões res-
pondidas a lápis ou lapiseira, sendo que as questões assim res-
pondidas serão consideradas integralmente nulas, sem qualquer 
possibilidade de correção, recurso ou revisão.
11.8.6. A Banca Examinadora publicará no site do respectivo Centro 
de Ensino, logo após o término da prova, o padrão de resposta 
das questões constantes na prova escrita.
11.9. Da prova didática
11.9.1. A prova didática constará de aula com duração definida 
pela banca Examinadora, entre 30 (trinta) minutos a 50 (cinquenta) 
minutos.
11.9.2. A Banca Examinadora deverá comunicar oficialmente o 
tempo à disposição do candidato no momento do sorteio do tema 
e, após a exposição do candidato, poderá utilizar até 30 (trinta) 
minutos para questionamentos. 
11.9.3. A prova de didática será pública, realizada com a presença 
do candidato e da banca Examinadora.
11.9.4. O tema sobre o qual versará a prova didática, único para 
todos os candidatos, será sorteado pela Banca Examinadora, no 
início da prova escrita, a partir de pelo menos 3 (três) temas rela-
cionados à área de conhecimento, objeto do Processo Seletivo, 
respeitada a ementa e a bibliografia divulgada no site da UDESC 
(www.udesc.br/processoseletivo/012023). 
11.9.5. Os critérios de avaliação da prova didática seguem os princípios 
básicos de: apresentação do Plano de Aula, conteúdos utilizados 
(organização dos conteúdos, abordagem subjacente à prática, atu-
alidade e adequação das informações, sequência e estrutura dos 
pontos principais, motivação e criatividade, coerência entre plano 
e aula, domínio e segurança), procedimentos didáticos (emprego 
apropriado dos recursos didáticos, clareza na comunicação, correta 
utilização do tempo, introdução, desenvolvimento e conclusão da 
aula, fixação e verificação da aprendizagem) e requisitos pessoais 
(interação, pontualidade e postura profissional adequada).
11.9.6. Após o sorteio do tema, será feito o sorteio da sequência 
da prova didática de cada candidato, sendo que o local e horário 
da referida prova será divulgado no mural do Centro de Ensino de 

opção do candidato, e no site do referido Centro de Ensino, no link 
“Unidades da UDESC” no endereço www.udesc.br. 
11.9.7. Fará parte da prova didática arguição dos conteúdos do 
tema sorteado da área de conhecimento. 
11.9.8. As provas didáticas poderão ser gravadas/filmadas a reque-
rimento da banca examinadora para fins de garantir transparência 
e lisura no processo seletivo, sendo garantido o direito de imagem 
dos candidatos.
11.9.8.1. Nos casos em que a prova didática for gravada, o can-
didato deverá subscrever Termo de Consentimento para uso da 
sua imagem a critério da banca.  
11.10. Na prova didática da área Música: Canto do CEART o can-
didato deverá demonstrar domínio da demonstração e transmissão 
das técnicas vocais e interpretativas aos discentes, e capacidade 
de diferenciação estilística. A prova didática poderá contar com a 
participação de alunos, para proporcionar o estabelecimento de 
um ambiente de aula que contribua com avaliação mais precisa da 
banca quanto a dinâmica pedagógica dos candidatos.
11.11. A prova didática da área Música/ Percepção Musical do 
CEART poderá contar com a participação de alunos, para propor-
cionar o estabelecimento de um ambiente de aula que contribua 
com avaliação mais precisa da banca quanto a dinâmica pedagógica 
dos candidatos.
11.12. A prova didática da área Música /Piano do CEART poderá 
contar com a participação de alunos, especialmente se o ponto sor-
teado for de natureza prática, para proporcionar o estabelecimento 
de um ambiente de aula que contribua com uma avaliação mais que contribua com uma avaliação mais 
precisa da banca quanto à dinâmica pedagógica dos candidatos.precisa da banca quanto à dinâmica pedagógica dos candidatos.
11.13. A prova didática da área 11.13. A prova didática da área Música: Prática de Coral/ Prática Música: Prática de Coral/ Prática 
de Conjunto do CEART de Conjunto do CEART o candidato apresentará à banca uma aula o candidato apresentará à banca uma aula 
com duração máxima de 50 minutos, sobre tema sorteado e divul-com duração máxima de 50 minutos, sobre tema sorteado e divul-
gado pela banca examinadora no início da prova escrita, podendo gado pela banca examinadora no início da prova escrita, podendo 
contar com alunos/cantores para simular uma situação de aula.contar com alunos/cantores para simular uma situação de aula.
11.14. Nas áreas abaixo relacionadas a prova didática será com-11.14. Nas áreas abaixo relacionadas a prova didática será com-
plementada com prova prática, conforme segue:plementada com prova prática, conforme segue:

Centro
Área de Co-
nhecimento Prova Prática

CEART Música: 
Canto

O candidato deverá executar um 
repertório de Canto a sua escolha, 
contemplando gêneros variados, 
com duração mínima de 15 minu-
tos e máxima de 20 minutos. O 
candidato deverá entregar à banca 
três cópias das partituras do reper-
tório executado. A prova prática de 
música corresponderá a 30% da 
nota final da prova didática.

CEART
Música/ 
Percepção 
Musical

Haverá uma Prova de Leitura Rít-
mica à primeira vista,  uma prova 
de leitura Melódica (solfejo) to-
nal e/ou modal à primeira vista e a 
execução de uma ou mais peças 
do livro rítmica do Gramani esco-
lhidas pela banca. A prova prática 
de música corresponderá a 30% da 
nota final da prova didática.

CEART Música /
Piano

O candidato deverá executar um 
repertório de piano a sua escolha, 
contemplando gêneros variados, 
com duração mínima de 15 mi-
nutos e máxima de 20 minutos. O 
candidato deverá entregar à banca 
três cópias das partituras do reper-
tório executado. A prova prática 
instrumental corresponderá a 30% 
da nota final da prova didática. 

11.15. Da prova de títulos11.15. Da prova de títulos
11.15.1. A prova de títulos, de caráter classificatória no conjunto 11.15.1. A prova de títulos, de caráter classificatória no conjunto 
das notas para cálculo da nota final (NF), consistirá em análise das notas para cálculo da nota final (NF), consistirá em análise 
da documentação enviada pelo candidato, conforme orientação da documentação enviada pelo candidato, conforme orientação 
da banca Examinadora.da banca Examinadora.
11.15.2. O candidato deverá apresentar 11.15.2. O candidato deverá apresentar Curriculum VitaeCurriculum Vitae no modelo  no modelo 
da plataforma da plataforma LattesLattes, do CnpQ - Conselho nacional de Desenvol-, do CnpQ - Conselho nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico do CNPQ – vimento Científico e Tecnológico do CNPQ – www.cnpq.brwww.cnpq.br – que  – que 
deverá estar devidamente comprovado (cópia), na sequência do deverá estar devidamente comprovado (cópia), na sequência do 
formulário Lattes, considerando os itens do Anexo I da Resolução formulário Lattes, considerando os itens do Anexo I da Resolução 
015/2016 - ConsEpE.015/2016 - ConsEpE.
11.15.3. A Banca Examinadora analisará os Curriculum Vitae a 11.15.3. A Banca Examinadora analisará os Curriculum Vitae a 
partir da experiência dos últimos 5 (cinco) anos dos candidatos que partir da experiência dos últimos 5 (cinco) anos dos candidatos que 
obtiveram nota mínima 7,0 (sete vírgula zero) na prova escrita e na obtiveram nota mínima 7,0 (sete vírgula zero) na prova escrita e na 
prova didática, atribuindo-lhes pontuação de acordo com o Anexo prova didática, atribuindo-lhes pontuação de acordo com o Anexo 
I da Resolução 015/2016-CONSEPE, que está disponibilizado no I da Resolução 015/2016-CONSEPE, que está disponibilizado no 
site da UDESC, na página referente a este Processo Seletivo, site da UDESC, na página referente a este Processo Seletivo, 
juntamente com o presente Edital.juntamente com o presente Edital.
11.15.4. a comprovação da titulação acadêmica de doutorado ou 11.15.4. a comprovação da titulação acadêmica de doutorado ou 
mestrado dar-se-á mediante apresentação da cópia do Diploma mestrado dar-se-á mediante apresentação da cópia do Diploma 
ou Certidão/Certificado de Conclusão do Curso. Não serão aceitas ou Certidão/Certificado de Conclusão do Curso. Não serão aceitas 
para pontuação neste item a ata de Defesa ou similares.para pontuação neste item a ata de Defesa ou similares.

19.12.2022 (SEGUNDA-FEIRA) DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.920 PÁGINA 25

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.



11.15.5. a comprovação da titulação acadêmica de especialização 11.15.5. a comprovação da titulação acadêmica de especialização 
dar-se-á mediante apresentação da cópia do certificado, não sendo dar-se-á mediante apresentação da cópia do certificado, não sendo 
aceitas para pontuação neste item declarações ou similares.aceitas para pontuação neste item declarações ou similares.
11.15.6. O candidato deverá comprovar a experiência profissional 11.15.6. O candidato deverá comprovar a experiência profissional 
mediante cópia de contrato de trabalho e/ou declarações.mediante cópia de contrato de trabalho e/ou declarações.
11.15.7. na prova de títulos só serão computados pontos para as 11.15.7. na prova de títulos só serão computados pontos para as 
atividades devidamente comprovadas, e submetidas à avaliação atividades devidamente comprovadas, e submetidas à avaliação 
da banca examinadora. os diplomas de graduação expedidos por da banca examinadora. os diplomas de graduação expedidos por 
universidades estrangeiras deverão estar revalidados, conforme universidades estrangeiras deverão estar revalidados, conforme 
art. 48, § 2º, lei de Diretrizes e bases da Educação nacional – lei art. 48, § 2º, lei de Diretrizes e bases da Educação nacional – lei 
nº 9.394, de 20/12/1996.nº 9.394, de 20/12/1996.
11.15.8. Serão desclassificados os candidatos que apresentarem 11.15.8. Serão desclassificados os candidatos que apresentarem 
informações inverídicas, cabendo à banca Examinadora encami-informações inverídicas, cabendo à banca Examinadora encami-
nhar ao órgão competente para apuração das responsabilidades nhar ao órgão competente para apuração das responsabilidades 
administrativas, penais e civis.administrativas, penais e civis.
11.15.9. É de inteira responsabilidade do candidato a comprovação 11.15.9. É de inteira responsabilidade do candidato a comprovação 
de todas as declarações prestadas no Curriculum Vitae. de todas as declarações prestadas no Curriculum Vitae. 
11.15.10. A titulação acadêmica, deverá atender aos requisitos 11.15.10. A titulação acadêmica, deverá atender aos requisitos 
para a vaga da área de conhecimento no qual o candidato está para a vaga da área de conhecimento no qual o candidato está 
inscrito, sendo considerado somente o título de maior pontuação.inscrito, sendo considerado somente o título de maior pontuação.
11.15.11. Uma atividade cuja natureza permite sua pontuação em 11.15.11. Uma atividade cuja natureza permite sua pontuação em 
mais de um item da tabela de pontos, será considerada apenas mais de um item da tabela de pontos, será considerada apenas 
aquela de valor maior.aquela de valor maior.
11.15.12. A nota bruta da prova de títulos de cada candidato será 11.15.12. A nota bruta da prova de títulos de cada candidato será 
calculada proporcionalmente, com base na pontuação bruta do calculada proporcionalmente, com base na pontuação bruta do 
anexo i da resolução 015/2016 - ConsEpE, em razão da maior anexo i da resolução 015/2016 - ConsEpE, em razão da maior 
pontuação bruta dentre os candidatos atribuída pela banca Exa-pontuação bruta dentre os candidatos atribuída pela banca Exa-
minadora, pela expressão:minadora, pela expressão:

nFpT = nFpT = pbC x 10pbC x 10
pbpb

onde:onde:
nFpT = nota Final da prova de Títulos do candidato;nFpT = nota Final da prova de Títulos do candidato;
pbC = pontuação bruta do candidato;pbC = pontuação bruta do candidato;
pb = Maior pontuação bruta entre os candidatos.pb = Maior pontuação bruta entre os candidatos.

12. DA CLASSIFICAÇÃO12. DA CLASSIFICAÇÃO  
12.1. A nota final do candidato no Processo Seletivo será obtida 12.1. A nota final do candidato no Processo Seletivo será obtida 
mediante média aritmética ponderada, aplicando-se a seguinte mediante média aritmética ponderada, aplicando-se a seguinte 
fórmula.fórmula.

nF = nF = nFpT + (npE x 2) + (nFpD x 2)nFpT + (npE x 2) + (nFpD x 2)
55
onde:onde:
nF = nota Final do candidatonF = nota Final do candidato
nFpT = nota Final da prova de Títulos do candidatonFpT = nota Final da prova de Títulos do candidato
npE = nota da prova Escrita do candidatonpE = nota da prova Escrita do candidato
NFPD = Nota Final da Prova Didática do candidatoNFPD = Nota Final da Prova Didática do candidato

12.2. A nota de cada prova, bem como a média final, será expressa 12.2. A nota de cada prova, bem como a média final, será expressa 
em número, considerando uma casa decimal.em número, considerando uma casa decimal.
12.3. as provas serão avaliadas dentro do intervalo de graus entre 12.3. as provas serão avaliadas dentro do intervalo de graus entre 
0,0 (zero vírgula zero) e 10 (dez) e será considerado classificado 0,0 (zero vírgula zero) e 10 (dez) e será considerado classificado 
no processo seletivo o candidato que alcançar nota igual ou supe-no processo seletivo o candidato que alcançar nota igual ou supe-
rior a 7,0 (sete vírgula zero) na prova escrita e na prova didática.rior a 7,0 (sete vírgula zero) na prova escrita e na prova didática.
12.4. Será utilizado o sistema de arredondamento (Resolução n. 12.4. Será utilizado o sistema de arredondamento (Resolução n. 
886/66-ibGE) para o número inteiro imediatamente superior, quando 886/66-ibGE) para o número inteiro imediatamente superior, quando 
a fração for igual ou maior que 5.a fração for igual ou maior que 5.
12.5. Em caso de empate, será classificado o candidato que, em 12.5. Em caso de empate, será classificado o candidato que, em 
ordem de prioridade:ordem de prioridade:
a) tiver a maior idade;a) tiver a maior idade;
b) obtiver maior nota na prova didática;b) obtiver maior nota na prova didática;
c) obtiver maior nota na prova escrita.c) obtiver maior nota na prova escrita.
13. DAS PUBLICAÇÕES13. DAS PUBLICAÇÕES
13.1. Todas as publicações relativas as estes processos seletivos 13.1. Todas as publicações relativas as estes processos seletivos 
serão divulgadas no site do Centro de Ensino (link “Unidades da serão divulgadas no site do Centro de Ensino (link “Unidades da 
UDESC” no site www.udesc.br).UDESC” no site www.udesc.br).
13.2. O Edital, as    ementas    e     bibliografias     serão     divul-13.2. O Edital, as    ementas    e     bibliografias     serão     divul-
gados    no     site    da      UDEsCgados    no     site    da      UDEsC
((www.udesc.br/processoseletivo/012023www.udesc.br/processoseletivo/012023).).
13.3. as bancas examinadoras serão divulgadas no site do Centro 13.3. as bancas examinadoras serão divulgadas no site do Centro 
de Ensino (link “Unidades da UDESC” no site de Ensino (link “Unidades da UDESC” no site www.udesc.brwww.udesc.br).).
14. DO CRONOGRAMA14. DO CRONOGRAMA
14.1. A realização das provas ocorrerá no endereço descrito no14.1. A realização das provas ocorrerá no endereço descrito no  
item 3 deste Edital, item 3 deste Edital, em local próprio previamente divulgado no em local próprio previamente divulgado no 
próprio Centro de Ensino e respectivo site do Centro.próprio Centro de Ensino e respectivo site do Centro.
14.2. Cronograma:14.2. Cronograma:
Data Horário Etapa
19/12/2022 a
31/01/2023 período de inscrição

07/02/2023 até às 12h publicação da portaria de ho-
mologação das inscrições

09/02/2023 até às 12h
prazo limite para interposição 
de recurso da Homologação 
da inscrição

13/02/2023 Início às 08h Prova Escrita

14/02/2023 até às 12h Divulgação do resultado preli-
minar da prova Escrita

15/02/2023 até às 12h prazo limite para interposição 
de recurso da prova Escrita

15/02/2023

até às 18h - 
Hora e local 
publicado 
no site do 
Centro de 
Ensino

Divulgação do resultado da 
prova Escrita e Divulgação do 
Horário e Local da Prova Didá-
tica

16/02/2023 Até às 18h Envio dos Documentos para 
a Prova de Títulos

16/02/2023 a
17/02/2023

Até às 
12h do dia 
17/02/2023

Realização da Prova Didática 

23/02/2023 até às 12h
Divulgação preliminar do re-
sultado das Provas Didática e 
de Títulos 

27/02/2023 até às 12h
prazo limite de interposição de 
Recurso das Provas Didática e 
de Títulos

27/02/2023 até às 20h Divulgação do resultado das 
Provas Didática e de Títulos

27/02/2023 até às 20h resultado preliminar do pro-
cesso seletivo

28/02/2023 a
01/03/2023 até às 18h

prazo de interposição de re-
curso do resultado preliminar 
do processo seletivo por estri-
ta arguição de ilegalidade.

02/03/2023 até às 12h resultado Final publicado no 
site do Centro de Ensino

02/03/2023 até às 13h
Envio do resultado Final pelos 
Centros de Ensino para a rei-
toria

14.3. É de inteira responsabilidade do candidato comparecer com 14.3. É de inteira responsabilidade do candidato comparecer com 
antecedência nos locais de realização de provas indicados neste antecedência nos locais de realização de provas indicados neste 
Edital.Edital.
14.3.1. O candidato que não comparecer nos horários e locais 14.3.1. O candidato que não comparecer nos horários e locais 
determinados no cronograma previsto no determinados no cronograma previsto no item 14.2 deste Editalitem 14.2 deste Edital  
e divulgado no site do Centro de Ensino, será automaticamente e divulgado no site do Centro de Ensino, será automaticamente 
eliminado do processo seletivo.eliminado do processo seletivo.
15. DOS RECURSOS15. DOS RECURSOS
15.1. Do resultado da prova escrita, didática e de títulos caberá 15.1. Do resultado da prova escrita, didática e de títulos caberá 
recurso ao Presidente da Banca Examinadora, que deverá ser recurso ao Presidente da Banca Examinadora, que deverá ser 
encaminhado no endereço de e-mail divulgado no momento da encaminhado no endereço de e-mail divulgado no momento da 
prova escrita, dentro do prazo previsto no prova escrita, dentro do prazo previsto no item 14.2. deste Editalitem 14.2. deste Edital..
15.1.1. os candidatos terão acesso as respectivas correções da 15.1.1. os candidatos terão acesso as respectivas correções da 
sua prova escrita mediante solicitação ao presidente da banca sua prova escrita mediante solicitação ao presidente da banca 
Examinadora, podendo interpor recurso contra as correções por Examinadora, podendo interpor recurso contra as correções por 
erros de correção e/ou contabilização dos pontos.erros de correção e/ou contabilização dos pontos.
15.2. Do resultado preliminar do Processo Seletivo caberá recurso 15.2. Do resultado preliminar do Processo Seletivo caberá recurso 
à banca Examinadora por estrita arguição de ilegalidade, desde à banca Examinadora por estrita arguição de ilegalidade, desde 
que encaminhado no endereço de e-mail divulgado no momento da que encaminhado no endereço de e-mail divulgado no momento da 
prova escrita, dentro do prazo previsto no prova escrita, dentro do prazo previsto no item 14.2. item 14.2. deste Edital.deste Edital.
16. DA HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 16. DA HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
FINAL DO PROCESSO SELETIVOFINAL DO PROCESSO SELETIVO  
16.1. O Resultado Final do Processo Seletivo será homologado pelo 16.1. O Resultado Final do Processo Seletivo será homologado pelo 
Reitor, por meio de Portaria, por área de conhecimento, e publica-Reitor, por meio de Portaria, por área de conhecimento, e publica-
das no site da UDEsC (das no site da UDEsC (www.udesc.br/processoseletivo/012023www.udesc.br/processoseletivo/012023), ), 
no Diário Oficial do Estado e no site respectivo Centro de Ensino, no Diário Oficial do Estado e no site respectivo Centro de Ensino, 
obedecendo a ordem de classificação dos candidatos aprovados.obedecendo a ordem de classificação dos candidatos aprovados.
16.2. O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado por 16.2. O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado por 
meio de duas listagens:meio de duas listagens:
a) a) Lista GeralLista Geral: contendo a classificação de todos os candidatos : contendo a classificação de todos os candidatos 
habilitados, inclusive os inscritos como pessoa com deficiência, por habilitados, inclusive os inscritos como pessoa com deficiência, por 
Área de Conhecimento e em ordem de classificação;Área de Conhecimento e em ordem de classificação;
b) b) Lista de Pessoas com Deficiência:Lista de Pessoas com Deficiência: contendo a classificação  contendo a classificação 
exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como pessoa com exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como pessoa com 
deficiência, por Área de Conhecimento e em ordem de classificação.deficiência, por Área de Conhecimento e em ordem de classificação.
17. DA ADMISSÃO17. DA ADMISSÃO
17.1. Após a publicação do resultado final, os candidatos convoca-17.1. Após a publicação do resultado final, os candidatos convoca-
dos para assumir a vaga deverão apresentar todos os documentos dos para assumir a vaga deverão apresentar todos os documentos 
necessários à admissão (conforme item 17.7) no prazo de até 7 necessários à admissão (conforme item 17.7) no prazo de até 7 
(sete) dias úteis contados do recebimento da convocação, que será (sete) dias úteis contados do recebimento da convocação, que será 
realizada pelo Centro de Ensino para o qual concorreu.realizada pelo Centro de Ensino para o qual concorreu.
17.2. Os candidatos ficam compromissados com a UDESC a as-17.2. Os candidatos ficam compromissados com a UDESC a as-
sumir imediatamente as suas funções a partir da data indicada na sumir imediatamente as suas funções a partir da data indicada na 
Portaria de admissão publicada no Diário Oficial do Estado, sob Portaria de admissão publicada no Diário Oficial do Estado, sob 
pena de reclassificação para o último lugar na lista dos candidatos pena de reclassificação para o último lugar na lista dos candidatos 
aprovados fora do número de vagas.aprovados fora do número de vagas.
17.3. A admissão do Docente será realizada nos termos da Lei 17.3. A admissão do Docente será realizada nos termos da Lei 
Complementar n° 345/2006 e demais normas aplicáveis aos Pro-Complementar n° 345/2006 e demais normas aplicáveis aos Pro-
fessores substitutos.fessores substitutos.
17.4. O Professor Substituto poderá desligar-se da UDESC antes 17.4. O Professor Substituto poderá desligar-se da UDESC antes 

do término do período previsto em portaria, devendo comunicar do término do período previsto em portaria, devendo comunicar 
com antecedência de 30 (trinta) dias, salvo se o desligamento for com antecedência de 30 (trinta) dias, salvo se o desligamento for 
solicitado em período de recesso escolar ocasião em que a data de solicitado em período de recesso escolar ocasião em que a data de 
desligamento será considerada a do último dia do semestre letivo.desligamento será considerada a do último dia do semestre letivo.
17.4.1. o desligamento solicitado no período de recesso escolar 17.4.1. o desligamento solicitado no período de recesso escolar 
retroagirá ao último dia do semestre letivo.retroagirá ao último dia do semestre letivo.
17.5. O regime de hora/atividade implica em carga horária dobrada 17.5. O regime de hora/atividade implica em carga horária dobrada 
em termos contratuais, desta forma o professor substituto deverá em termos contratuais, desta forma o professor substituto deverá 
dispor do dobro de horas de trabalho em relação ao número de dispor do dobro de horas de trabalho em relação ao número de 
horas/atividade.horas/atividade.
17.6. para admissão são exigidos os seguintes documentos:17.6. para admissão são exigidos os seguintes documentos:
- Documento de identidade (carteira de identidade ou carteira nacio-- Documento de identidade (carteira de identidade ou carteira nacio-
nal de habilitação ou passaporte válido) - apresentar o documento nal de habilitação ou passaporte válido) - apresentar o documento 
original e cópia simples, que será autenticada pela UDESC mediante original e cópia simples, que será autenticada pela UDESC mediante 
a comparação entre o documento original e a cópia;a comparação entre o documento original e a cópia;
- Fotocópia do documento eleitoral e Certidão de regularidade - Fotocópia do documento eleitoral e Certidão de regularidade 
com a Justiça Eleitoral, expedida pelo Tribunal regional Eleitoral;com a Justiça Eleitoral, expedida pelo Tribunal regional Eleitoral;
- Fotocópia do certificado de reservista ou documento que com-- Fotocópia do certificado de reservista ou documento que com-
prove a dispensa de incorporação do serviço militar, independente prove a dispensa de incorporação do serviço militar, independente 
da idade do candidato;da idade do candidato;
- Comprovante da titulação exigida:- Comprovante da titulação exigida:
1. Diploma de graduação acompanhado do respectivo histórico 1. Diploma de graduação acompanhado do respectivo histórico 
escolar. apresentar os documentos originais e as cópias simples, escolar. apresentar os documentos originais e as cópias simples, 
que serão autenticadas pela UDEsC mediante a comparação entre que serão autenticadas pela UDEsC mediante a comparação entre 
o documento original e a cópia. os diplomas expedidos por univer-o documento original e a cópia. os diplomas expedidos por univer-
sidades estrangeiras terão que estar revalidados.sidades estrangeiras terão que estar revalidados.
2. Certificado de Conclusão do Curso de Especialização (2. Certificado de Conclusão do Curso de Especialização (lato sensu)lato sensu), , 
acompanhado do respectivo histórico escolar ou declaração de acompanhado do respectivo histórico escolar ou declaração de 
conclusão de curso acompanhado do respectivo histórico escolar conclusão de curso acompanhado do respectivo histórico escolar 
no qual deve constar, obrigatoriamente, os requisitos do art. 12 da no qual deve constar, obrigatoriamente, os requisitos do art. 12 da 
resolução CnE/CEs n. 01/2001: i - relação das disciplinas, carga resolução CnE/CEs n. 01/2001: i - relação das disciplinas, carga 
horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e qualificação horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e qualificação 
dos professores por elas responsáveis;  II - período e local em que dos professores por elas responsáveis;  II - período e local em que 
o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo 
trabalho acadêmico;  III - título da monografia ou do trabalho de trabalho acadêmico;  III - título da monografia ou do trabalho de 
conclusão do curso e nota ou conceito obtido; iV - declaração da conclusão do curso e nota ou conceito obtido; iV - declaração da 
instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente 
resolução; e  V - indicação do ato legal de credenciamento da resolução; e  V - indicação do ato legal de credenciamento da 
instituição, no caso de cursos ministrados a distância.instituição, no caso de cursos ministrados a distância.
3. Diplomas de Mestrado e/ou Doutorado (stricto sensu), acom-3. Diplomas de Mestrado e/ou Doutorado (stricto sensu), acom-
panhado do respectivo histórico escolar e com registro próprio na panhado do respectivo histórico escolar e com registro próprio na 
instituição que o expedir.instituição que o expedir.
apresentar os documentos originais e as cópias simples, que se-apresentar os documentos originais e as cópias simples, que se-
rão autenticadas pela UDEsC mediante a comparação entre o rão autenticadas pela UDEsC mediante a comparação entre o 
documento original e a cópia.documento original e a cópia.
os diplomas expedidos por universidades estrangeiras deverão os diplomas expedidos por universidades estrangeiras deverão 
estar reconhecidos.estar reconhecidos.
- Comprovante de experiência profissional mínima exigida (quando - Comprovante de experiência profissional mínima exigida (quando 
for requisito para a área);for requisito para a área);
- Fotocópia do CpF;- Fotocópia do CpF;
- Fotocópia do PIS/PASEP. Caso não seja cadastrado, deverá pre-- Fotocópia do PIS/PASEP. Caso não seja cadastrado, deverá pre-
encher o Formulário de Requerimento de Inclusão e/ou Alteração encher o Formulário de Requerimento de Inclusão e/ou Alteração 
de Cadastro de participante – pasEp;de Cadastro de participante – pasEp;
- Comprovante de endereço residencial (fotocópia de conta de - Comprovante de endereço residencial (fotocópia de conta de 
água, luz ou telefone);água, luz ou telefone);
- Comprovante do número da agência e da conta bancária junto - Comprovante do número da agência e da conta bancária junto 
ao banco do brasil;ao banco do brasil;
- Fotocópia da certidão de casamento;- Fotocópia da certidão de casamento;
- Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;- Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
- Fotocópia da última Declaração do imposto sobre a renda da - Fotocópia da última Declaração do imposto sobre a renda da 
pessoa Física - DirpF;pessoa Física - DirpF;
- atestado médico de aptidão para o serviço público;- atestado médico de aptidão para o serviço público;
- Data em que ocorreu o primeiro vínculo empregatício;- Data em que ocorreu o primeiro vínculo empregatício;
- Preenchimento dos formulários de declaração de bens, de não - Preenchimento dos formulários de declaração de bens, de não 
acumulação de cargos públicos e de dados cadastrais fornecidos acumulação de cargos públicos e de dados cadastrais fornecidos 
pela UDEsC.pela UDEsC.
17.7. o(s) documento(s) que comprova(m) o título exigido (diploma) 17.7. o(s) documento(s) que comprova(m) o título exigido (diploma) 
deverá(ão) ser(em) apresentado(s) na admissão, conforme requi-deverá(ão) ser(em) apresentado(s) na admissão, conforme requi-
sitos constantes neste Edital e o documento (diploma) do curso de sitos constantes neste Edital e o documento (diploma) do curso de 
pós-graduação pós-graduação stricto sensustricto sensu deverá ser recomendado pela CAPES. deverá ser recomendado pela CAPES.
18. DA REMUNERAÇÃO:18. DA REMUNERAÇÃO:  
18.1. A tabela de remuneração básica (*) é a seguinte:18.1. A tabela de remuneração básica (*) é a seguinte:
Classe Valor no Mês 

de 01 h/ativ.
Valor no Mês de 

01 h/aula.
Auxiliar (Graduação ou 
Especialização)

r$ 345,68 r$ 172,84

Assistente (Mestre) r$ 432,05 r$ 216,02

Adjunto (Doutor) r$ 561,71 r$ 280,86

FonTE: Tabela de Vencimentos janeiro/2022.FonTE: Tabela de Vencimentos janeiro/2022.
(*) para obter o valor da sua remuneração mensal multiplique o (*) para obter o valor da sua remuneração mensal multiplique o 
valor da hora atividade, de acordo com a sua titulação, pela carga valor da hora atividade, de acordo com a sua titulação, pela carga 
horária da respectiva área de conhecimento, constante no item horária da respectiva área de conhecimento, constante no item 
2 – Quadro de Vagas.2 – Quadro de Vagas.
18.2. Além do salário base, o Professor receberá auxílio-alimen-18.2. Além do salário base, o Professor receberá auxílio-alimen-
tação, conforme proporções abaixo:tação, conforme proporções abaixo:
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Horas atividade 
Contratadas

Horas Aula 
Contratadas Auxílio Alimentação

De 18 h/ativ. a 20 
h/ativ. 40 horas/aula r$ 29,25

De 13 h/ativ. a 17 
h/ativ. xxx r$ 21,94

De 08 h/ativ. a 12 
h/ativ. 20 horas/aula r$ 14,62

De 01 h/ativ. a 07 
h/ativ. xxx r$   7,31

19. ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DA COVID-1919. ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DA COVID-19
16.1. a UDEsC, por meio da Comissão de Monitoramento da Co-16.1. a UDEsC, por meio da Comissão de Monitoramento da Co-
ViD-19, requer o atendimento das medidas de segurança e higiene ViD-19, requer o atendimento das medidas de segurança e higiene 
recomendadas pelos órgãos de saúde por todos os envolvidos na recomendadas pelos órgãos de saúde por todos os envolvidos na 
realização da etapa presencial do processo seletivo, sejam candi-realização da etapa presencial do processo seletivo, sejam candi-
datos, banca examinadora, comissão organizadora e comunidade datos, banca examinadora, comissão organizadora e comunidade 
acadêmica em geral.acadêmica em geral.
16.1.1. O uso de máscaras de tecido (preferencialmente) ou descar-16.1.1. O uso de máscaras de tecido (preferencialmente) ou descar-
tável é recomendado para acesso e permanência no local da prova.tável é recomendado para acesso e permanência no local da prova.
16.1.2. É recomendado nas dependências da UDEsC o uso de 16.1.2. É recomendado nas dependências da UDEsC o uso de 
máscara.máscara.
16.1.3. antes de se dirigir ao local da prova, o candidato deve lavar 16.1.3. antes de se dirigir ao local da prova, o candidato deve lavar 
bem suas mãos com água e sabão, evitando tocar em maçanetas bem suas mãos com água e sabão, evitando tocar em maçanetas 
das portas ou outros objetos ao entrar ou sair.das portas ou outros objetos ao entrar ou sair.
16.1.4. ao entrar no local de prova, o candidato deve higienizar 16.1.4. ao entrar no local de prova, o candidato deve higienizar 
das mãos com álcool em gel e guardar seus pertences em saco das mãos com álcool em gel e guardar seus pertences em saco 
plástico, colocando-os no local designado, e após higienizar as plástico, colocando-os no local designado, e após higienizar as 
mãos com álcool gel.mãos com álcool gel.
16.1.5. o candidato deve levar para a mesa da prova somente os 16.1.5. o candidato deve levar para a mesa da prova somente os 
materiais necessários para a realização da mesma.materiais necessários para a realização da mesma.
16.1.6. o candidato deve sentar-se apenas na cadeira designada 16.1.6. o candidato deve sentar-se apenas na cadeira designada 
para seu uso. não colocar bolsas e materiais sobre as carteiras, para seu uso. não colocar bolsas e materiais sobre as carteiras, 
nem bolsas e mochilas no chão.nem bolsas e mochilas no chão.
16.1.7. o candidato deve seguir as medidas de higiene e segurança 16.1.7. o candidato deve seguir as medidas de higiene e segurança 
para enfrentamento da CoViD-19, e para tanto deve: evitar levar para enfrentamento da CoViD-19, e para tanto deve: evitar levar 
as mãos aos olhos, nariz e boca; cobrir a boca e nariz ao tossir as mãos aos olhos, nariz e boca; cobrir a boca e nariz ao tossir 
ou espirrar com a parte interna do cotovelo (etiqueta respiratória) ou espirrar com a parte interna do cotovelo (etiqueta respiratória) 
ou usar lenço de papel, despreze-o em seguida e lavar as mãos ou usar lenço de papel, despreze-o em seguida e lavar as mãos 
com água e sabão; cumprir as determinações das autoridades de com água e sabão; cumprir as determinações das autoridades de 
saúde; evitar o uso de elevadores e, se puder, utilizar as escadas saúde; evitar o uso de elevadores e, se puder, utilizar as escadas 
e/ou rampas de acesso; não compartilhar objetos como canetas, e/ou rampas de acesso; não compartilhar objetos como canetas, 
garrafas de água, entre outros e higienizar antes do uso qualquer garrafas de água, entre outros e higienizar antes do uso qualquer 
objeto que cair no chão.objeto que cair no chão.
16.1.8. os candidatos não podem compartilhar alimentos, materiais 16.1.8. os candidatos não podem compartilhar alimentos, materiais 
e objetos entre si.e objetos entre si.
16.1.9. É permitido beber no local de prova. Caso o candidato 16.1.9. É permitido beber no local de prova. Caso o candidato 
queira se alimentar é recomendável que seja conduzido para local queira se alimentar é recomendável que seja conduzido para local 
pré-determinado pela banca.pré-determinado pela banca.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. a inscrição do candidato ao presente processo seletivo im-20.1. a inscrição do candidato ao presente processo seletivo im-
plicará no conhecimento das instruções contidas neste Edital e plicará no conhecimento das instruções contidas neste Edital e 
que expressamente concorda com os seus termos.que expressamente concorda com os seus termos.
20.2.  A carga horária estabelecida no quadro de vagas deste 20.2.  A carga horária estabelecida no quadro de vagas deste 
edital poderá ser alterada a critério da administração, mediante a edital poderá ser alterada a critério da administração, mediante a 
necessidade justificada de cada curso/centro de ensino.necessidade justificada de cada curso/centro de ensino.
20.3. na constância e validade do processo seletivo, e dentro 20.3. na constância e validade do processo seletivo, e dentro 
do poder discricionário da Administração Pública, a Universidade do poder discricionário da Administração Pública, a Universidade 
poderá admitir, no seu interesse e necessidade, observada a ordem poderá admitir, no seu interesse e necessidade, observada a ordem 
de classificação, além do número previsto de vagas.de classificação, além do número previsto de vagas.
20.3.1. Nesses casos a carga horária a ser contratada será defi-20.3.1. Nesses casos a carga horária a ser contratada será defi-
nida conforme necessidade institucional devidamente justificada.nida conforme necessidade institucional devidamente justificada.
20.4. O Professor substituto contratado poderá solicitar credencia-20.4. O Professor substituto contratado poderá solicitar credencia-
mento nos termos da resolução n. 003/2016/ConsEpE/UDEsC.mento nos termos da resolução n. 003/2016/ConsEpE/UDEsC.
20.5. Excepcionalmente, dependendo das condições da pandemia 20.5. Excepcionalmente, dependendo das condições da pandemia 
CoViD-19, as provas poderão ser realizadas de forma remota. CoViD-19, as provas poderão ser realizadas de forma remota. 
neste caso, as instruções serão divulgadas site por cada Centro neste caso, as instruções serão divulgadas site por cada Centro 
de Ensino no site da UDESC (link “Unidades da UDESC” no site de Ensino no site da UDESC (link “Unidades da UDESC” no site 
www.udesc.brwww.udesc.br).).
20.6. O Processo Seletivo terá validade por 01 (um) ano, a partir 20.6. O Processo Seletivo terá validade por 01 (um) ano, a partir 
da data da publicação de seu resultado no Diário Oficial do Estado.da data da publicação de seu resultado no Diário Oficial do Estado.
Florianópolis, 13 de dezembro de 2022.Florianópolis, 13 de dezembro de 2022.
DilMar barETTaDilMar barETTa
reitorreitor

Cod. Mat.: 879043

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
N° 074/2022/SESN° 074/2022/SES
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVAO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso , no uso 
de suas atribuições legais e conforme subdelegação de competência de suas atribuições legais e conforme subdelegação de competência 
estabelecida nos termos da portaria n° 291 de 12/05/2020, com estabelecida nos termos da portaria n° 291 de 12/05/2020, com 
base na lei Complementar n° 260 de 22/01/2004, torna público base na lei Complementar n° 260 de 22/01/2004, torna público 
que estão abertas, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, as inscrições, que estão abertas, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, as inscrições, 
somente somente on-lineon-line, do proces, do processo Seletivo Simplificado 074/2022/SES, 
de contratação de pessoal por prazo determinado, para atuar nas 
Unidades Hospitalares pertencentes a secretaria de Estado da 
saúde, na cidade de Joinville, conforme distribuição de vagas apre-
sentadas no item 2 do Edital do processo seletivo. a íntegra do 

Edital e o link para as inscrições estão disponíveis no site https://
www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/
concursos-e-selecoes/processos-seletivos/processos-seletivos-ses/
processos-seletivos-2022, não sendo cobrada taxa de inscrição.

Cod. Mat.: 879170

COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA – SCGÁS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2019
A Diretoria Executiva da Companhia de Gás de Santa Catarina 
– SCGÁS, no uso de suas atribuições estatutárias, e cumprindo 
deliberação da Diretoria Executiva, constante da ata da 58ª reunião 
de 2022, determina a publicação da 50ª Chamada do Concurso 
público nº 001/2019, conforme a seguir: Marina Rocha Daros, para 
o Cargo de analista de sistemas da informação; Carolina Soares 
Roman, para o Cargo de analista organizacional (reserva de vaga 
para pcD); Carine Biscaro, para o Cargo de analista organiza-
cional; Diego Enrique Debali da Cunha Pereira, para o Cargo de 
assistente administrativo; Cassio Marcelo Mascioli, para o Cargo 
de  Engenheiro (reserva de vaga para pcD); Clodoaldo da Silva, 
para o Cargo de Técnico de Gás Natural; e Andre Paulao Aliardi, 
para o Cargo de Técnico de Gás Natural. Os candidatos receberão 
correspondência (com aviso de recebimento) no endereço informado 
no ato da inscrição do Concurso público, sendo que terão prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data de publicação e do recebimento 
da correspondência, para se apresentar à Gerência de recursos 
Humanos e suprimentos da sCGÁs, situada na rua antonio luz, 
nº 255 – Centro Empresarial Hoepcke - Centro - Florianópolis/sC, 
munidos dos documentos solicitados, perdendo automaticamente 
o direito à vaga, caso não se apresentem no prazo fixado.
Willian anderson lehmkuhl – Diretor presidente

Cod. Mat.: 879172

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento- CASAN
EXTRATO DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2022
008ª Chamada
a Companhia Catarinense de Águas e saneamento – Casan,  
considerando o que estabelece o item 17, do Edital 001/2022, do 
Concurso público realizado em 22 de maio de 2022, conforme 
autorização do Conselho de administração da Casan, resolu-
ção 006/2020, de 16 de abril de 2020, convoca o(s) candidato(s) 
abaixo, para se apresentar na unidade indicada, no prazo infor-
mado pela Casan na comunicação enviada ao candidato, para 
submeter(em)-se a uma avaliação de aptidão física, sendo que o 
não comparecimento no prazo estabelecido implicará na perda 
do direito à vaga.
MATRIZ
Local de apresentação:
rua: Emílio blum, 83 – Centro - Florianópolis
Telefone: (48) 3221-5183 e (48) 3221-5181
Cargo: Engenheiro Sanitarista
Lotação: GMA/SRM - Florianópolis
Insc.         Nome                                       Classif      Região
6812         sandra regina a. ramos               04             131
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL METROPOLITANA
Local de Apresentação:
rua: XV de novembro nº. 230 - Estreito - Florianópolis
Telefone: (48) 3221-5733 e 3221-5720
Cargo: Operador de ETA/ETE
Lotação: SRM/GOPS/SOMEG – Florianópolis (2)
Insc.         Nome                                       Classif      Região
5263         Cicero aparecido dos santos silva 01              05
26600       Moisés Jacques lopes                    02              05
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/VALE
Local de apresentação:
rua: br 470- km 141 - Canta Galo – rio do sul/sC
Telefone: (47) 3531-1625
Cargo: Agente Administrativo Operacional
Lotação: Agência Agrolândia
Insc.         Nome                                       Classif      Região
26024       Gustavo de Jesus                          01              15
Cargo: Técnico em Saneamento
Lotação: SRN/GOPS/SOMEG – Rio do Sul
Insc.         Nome                                       Classif      Região
7533         Carlos Maccari                               02              64
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL/SERRA
Local de apresentação:
Avenida Estevão Emilio de Souza, nº 325 - Ceará - Criciúma/SC
Telefone: (48) 3461-7067 ou 7009
Cargo: Agente Administrativo Operacional
Lotação: Agência Paulo Lopes
Insc.         Nome                                       Classif      Região
7755         rafael pereira de sousa                04              29
Cargo: Técnico de Laboratório
Lotação: SRS/GOPS/SEQAE - Criciúma
Insc.         Nome                                       Classif      Região
3332         Carolina recco rosso                   02              57
A Diretoria

Cod. Mat.: 879289

PORTARIA nº 1450 de 19/11/2022PORTARIA nº 1450 de 19/11/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso no uso 
de suas atribuições legais e conforme subdelegação de compe-de suas atribuições legais e conforme subdelegação de compe-
tência estabelecida nos termos da portaria nº 291 de 12/05/2020, tência estabelecida nos termos da portaria nº 291 de 12/05/2020, 
com base no art. 2º, i da lei Complementar nº 260 de 22/01/2004, com base no art. 2º, i da lei Complementar nº 260 de 22/01/2004, 
rEsolVE HoMoloGar, rEsolVE HoMoloGar, após análise dos recursos, o resulta-após análise dos recursos, o resulta-
do final do do final do Processo Seletivo Simplificado nº 069/2022/SES, nos Processo Seletivo Simplificado nº 069/2022/SES, nos 
Cargos de assistente social, biólogo, Enfermeiro, Farmacêutico, Cargos de assistente social, biólogo, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Médico, Motorista, psicólogo e Técnico de laboratório, Médico, Motorista, psicólogo e Técnico de laboratório, para atuar para atuar 
nas nas Gerências Regionais de Saúde/SCGerências Regionais de Saúde/SC..

lotação: lotação: araranGUararanGUÁ – Gerência regional de saúdeÁ – Gerência regional de saúde

Função: bióloGo Com experiência comprovada de, no mínimo Função: bióloGo Com experiência comprovada de, no mínimo 
24 meses, na área de saúde pública ou saúde coletiva ou vigilância 24 meses, na área de saúde pública ou saúde coletiva ou vigilância 
em saúdeem saúde
Não houve candidatos classificadosNão houve candidatos classificados

Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-
sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva 
e/ou saúde da Famíliae/ou saúde da Família

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Viviane ste-
ckert

11/02/1980 4,5

2º Carla Cristina 
Dordetti 
ribeiro

02/11/1974 1,0

3º pedro silva 
Da silva

14/08/1975 1,0

Função: MÉDiCo Com pós-Graduação lato sensu em auditoriaFunção: MÉDiCo Com pós-Graduação lato sensu em auditoria

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º andre luiz 
Moraes 
souza Dos 
santos

31/07/1976 3,5

2º Fernando 
Kindermann 
De oliveira

01/08/1976 1,0

3º nemer Joan-
dre Marques 
Finotelo

05/05/1983 1,0

Função: nUTriCionisTa Com pós-Graduação em saúde pública Função: nUTriCionisTa Com pós-Graduação em saúde pública 
e/ou Saúde Coletiva e/ou Residência Multiprofissional em Saúdee/ou Saúde Coletiva e/ou Residência Multiprofissional em Saúde

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º bruna 
bragagnollo 
bolner

25/09/1991 6,5

2º Caiane 
arceno

20/04/1991 5,5

3º andriele 
aparecida Da 
silva Vieira

21/10/1990 4,5

4º Gabriele 
Cristal Klug

13/06/1988 3,5

5º Even Dos 
santos

09/03/1998 3,5

6º liliane Costa 
Cunha oeiras

16/03/1997 1,0

lotação: blUMEnaU – Gerência regional de saúdelotação: blUMEnaU – Gerência regional de saúde

Função: EnFErMEiro Com experiência comprovada de, no mí-Função: EnFErMEiro Com experiência comprovada de, no mí-
nimo, 06 meses em regulaçãonimo, 06 meses em regulação

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Gracilene Da 
silva pereira

22/12/1983 3,0

2º Monique 
Affonso 
andreazza

23/10/1986 2,0

3º leonardo Da 
silva

22/07/1988 1,5

Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-
sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva 
e/ou saúde da Famíliae/ou saúde da Família
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Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º neila Dal 
Cortivo

06/02/1974 5,5

2º Weverton 
Dos santos

12/04/1992 4,5

3º Joelma Hedel 
Varela

14/07/1983 3,5

4º nicoli Ferreira 
Demarche

08/09/1997 3,5

5º Gisele Wis-
chral

31/12/1977 2,5

6º alex sandro 
peres rodri-
gues

10/07/1986 2,5

7º pedro Ema-
nuel Fiuza 
Macedo

13/03/1995 2,5

8º Keila Fer-
nanda paiva 
Fuzeta

21/02/1982 2,0

9º shirley De 
Freitas strin-
gari

04/05/1965 1,0

Função: FarMaCÊUTiCo Com pós-Graduação lato sensu e/ou Função: FarMaCÊUTiCo Com pós-Graduação lato sensu e/ou 
Mestrado e/ou Doutorado, na área de SaúdeMestrado e/ou Doutorado, na área de Saúde
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Joesa rosa 
Da silveira

17/05/1994 6,5

2º Débora Trevi-
san Vendrus-
colo

14/09/1993 5,5

3º bruna re-
nalle oliveira 
leite

19/07/1990 5,0

4º Helena 
Seiffert

17/03/1993 5,0

5º igor Tafarel 
Hüning Farias

23/02/1997 4,5

6º Grazielle 
Margarida 
santos

29/11/1983 4,0

7º Morgana Dos 
santos

5/2/1991 4,0

8º lorrayne 
lima França

14/9/1990 3,5

9º letícia Fabia-
ne alves Da 
silva

16/11/1992 3,5

10º ana Eliza De 
barros

12/4/1983 3,0

11º shaiana beck 
Fabbrin

12/12/1994 2,5

12º Victor Hugo 
Folster De 
barcelos

9/12/1997 2,0

13º rosana Cus-
tódio Da luz 
Castellain

22/12/1972 1,5

Função: MoTorisTa Com experiência comprovada de, no mínimo Função: MoTorisTa Com experiência comprovada de, no mínimo 
24 meses, conduzindo veículos oficiais de passeio24 meses, conduzindo veículos oficiais de passeio
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º roney Cicero 
De Mendonça

01/10/1976 3,5

lotação: CHapECó – Gerência regional de saúdelotação: CHapECó – Gerência regional de saúde

Função: assisTEnTE soCialFunção: assisTEnTE soCial Com experiência comprovada, de  Com experiência comprovada, de 
no mínimo 12 meses de atuação na área da saúde pública, no no mínimo 12 meses de atuação na área da saúde pública, no 
cargo de assistente socialcargo de assistente social
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Elaine Cristi-
na Mina

29/04/1985 4,5

Função: bióloGo Com experiência comprovada, no cargo de Função: bióloGo Com experiência comprovada, no cargo de 

biólogo, de no mínimo, 12 meses, em sistema de gestão da qua-biólogo, de no mínimo, 12 meses, em sistema de gestão da qua-
lidade e biologia molecularlidade e biologia molecular
não houve inscritosnão houve inscritos

Função: MoTorisTa Com experiência comprovada de, no mínimo Função: MoTorisTa Com experiência comprovada de, no mínimo 
24 meses, conduzindo veículos oficiais de passeio24 meses, conduzindo veículos oficiais de passeio
Não houve candidatos classificadosNão houve candidatos classificados

lotação: CriCiÚMa – Gerência regional de saúdelotação: CriCiÚMa – Gerência regional de saúde

FunFunção: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-ção: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-
sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva 
e/ou saúde da Famíliae/ou saúde da Família

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Diego Floria-
no De souza

23/02/1992 4,0

2º silvana pos-
sani Medeiros

03/06/1976 3,5

3º Jean Gonçal-
ves

30/12/1986 1,0

Função: EnFErMEiro Com experiência comprovada de, no mí-Função: EnFErMEiro Com experiência comprovada de, no mí-
nimo, 06 meses em regulaçãonimo, 06 meses em regulação

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Mileine Car-
doso Flores 
pacheco

15/02/1981 3,5

2º Maria nazare 
Angelo Mafio-
letti

19/11/1960 2,5

3º Joice ronsa-
ni Marcellino

23/03/1984 2,5

4º Claudiana 
ramos

20/03/1979 1,5

5º Mayara De 
Faveri Da 
rolt

05/07/1985 1,5

6º letícia Felipe 
Milak

05/04/1995 1,5

7º angela Cris-
tina pereira 
silveira

10/02/1971 1,0

8º Joselene 
Chagas Hila-
rio silva

04/09/1986 1,0

Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu em auditoriaFunção: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu em auditoria

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Marilian 
lavezzo 
Fontana

11/08/1983 4,0

2º alexandre 
Fernandes

30/10/1982 3,5

3º Juliane Jorge 
Elias

26/12/1978 1,0

4º leticia lopes 30/01/1982 1,0

5º Evelyn brog-
noli

22/04/1984 1,0

6º Marcel barre-
to Machado

03/02/1989 1,0

7º Diogo Domin-
guini

05/03/1993 1,0

8º pamela ines 
Dos santos

15/01/1996 1,0

Função: MoTorisTa Com experiência comprovada de, no mínimo Função: MoTorisTa Com experiência comprovada de, no mínimo 
24 meses, conduzindo veículos oficiais de passeio24 meses, conduzindo veículos oficiais de passeio

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Edson luiz 
De souza

07/04/1972 3,5

FunFunção: TÉCniCo DE laboraTório Com Curso Técnico em ção: TÉCniCo DE laboraTório Com Curso Técnico em 
Laboratório ou Técnico em Análise Clínicas ou Técnico em Pato-Laboratório ou Técnico em Análise Clínicas ou Técnico em Pato-
logia Clínicalogia Clínica

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º renato san-
tos Freitas 
Da silva

25/10/1982 3,5

2º Claudia ra-
mos Elias

12/09/1987 3,5

3º luana Cacia-
no Felix Da 
silva

13/03/1992 2,5

4º italo oliveira 
pereira

21/10/1998 1,0

5º aline De 
araújo

12/07/1989 0,0

6º raissa soa-
res De sousa

05/08/1996 0,0

lotação: iTaJaÍ – Gerência regional de saúdelotação: iTaJaÍ – Gerência regional de saúde

Função: MÉDiCo Especialista em infectologiaFunção: MÉDiCo Especialista em infectologia
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º pablo sebas-
tian Velho

12/04/1980 4,0

Função: MoTorisTaFunção: MoTorisTa Com experiência comprovada de, no mínimo  Com experiência comprovada de, no mínimo 
24 meses, conduzindo veículos oficiais de passeio24 meses, conduzindo veículos oficiais de passeio
Não houve candidatos classificadosNão houve candidatos classificados

lotação: JaraGUÁ Do sUl – Gerência regional de saúdelotação: JaraGUÁ Do sUl – Gerência regional de saúde

Função: assisTEnTE soCial Com experiência comprovada, de Função: assisTEnTE soCial Com experiência comprovada, de 
no mínimo 12 meses de atuação na área da saúde pública, no no mínimo 12 meses de atuação na área da saúde pública, no 
cargo de assistente socialcargo de assistente social
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Eduarda 
laryssa 
Vasconcelos 
Da silva

11/07/1990 6,0

2º Clarice Vieira 
De Bomfim

26/01/1973 4,5

3º Juliana Cae-
tano silveira

06/08/1973 4,5

4º rafael alvino 
Da silva

21/07/1991 4,5

5º Maristela De 
Moraes

08/03/1970 3,5

6º Elisangela 
Victor Da 
silva

19/03/1979 3,5

7º aline Carva-
lho souza

01/09/1987 3,5

8º luciana Karla 
De araújo

20/07/1977 1,5

Função: bióloGo Com experiência comprovada de, no mínimo Função: bióloGo Com experiência comprovada de, no mínimo 
24 meses, na área de saúde pública ou saúde coletiva ou vigilância 24 meses, na área de saúde pública ou saúde coletiva ou vigilância 
em saúdeem saúde
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Kellianny oli-
veira aires

03/03/1985 3,0

Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-
sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva 
e/ou saúde da Famíliae/ou saúde da Família
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Cristiane Elza 
pylepke

17/09/1987 5,5

2º alessandra 
schmidt

27/03/1988 4,0

3º Mariane 
Maiara be-
cker

20/12/1996 3,5

4º shelida silva 
sousa

20/06/1989 1,0

5º Jéssica 
Keilany Do 
nascimento 
Fonseca

28/11/1990 1,0

lotação: JoaÇaba – Gerência regional de saúdelotação: JoaÇaba – Gerência regional de saúde
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Função: FarMaCÊUTiCo Com habilitação em bioquímica ou com Função: FarMaCÊUTiCo Com habilitação em bioquímica ou com 
Especialização em Análises ClínicasEspecialização em Análises Clínicas
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º aureo ribeiro 
leite Junior

25/08/1959 3,0

lotação: JoinVillE – Gerência regional de saúdelotação: JoinVillE – Gerência regional de saúde

Função: EnFErMEiroFunção: EnFErMEiro Com experiência comprovada de, no mí- Com experiência comprovada de, no mí-
nimo, 06 meses em regulaçãonimo, 06 meses em regulação
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º aron Jeann 
Melo Da 
Cunha

17/09/1993 3,0

2º adna Krisla 
Macario 
Correia

13/02/1989 2,5

3º rafaela Dan-
ta De sousa

21/04/1989 2,5

4º Thalisson Da 
silva rocha

30/04/1992 2,5

5º Danica Maria 
De almeida

15/10/1971 2,0

6º Jhonatan pe-
reira souza

25/03/1988 2,0

7º nilton Claudio 
bello

15/04/1974 1,5

8º Veronica 
oliveira Do 
Vale

06/11/1975 1,5

9º Geslane 
Moreira De 
paula sche-
pers

17/01/1988 1,5

10º luiz Felipe 
assis De 
Toledo

03/12/1993 1,5

11º Maria solan-
ge Ferreira 
alves

10/04/1970 1,0

12º Carmelita 
Ferreira De 
albuquerque

17/08/1974 1,0

13º Marilene 
Mariano 
De souza 
ribeiro

22/09/1978 1,0

14º Daiane Jaco-
mo Da silva 
bertoluci

28/02/1983 1,0

15º Daniella oli-
veira De brito 
leite

22/09/1984 1,0

lotação: laGEs – Gerência regional de saúdelotação: laGEs – Gerência regional de saúde

Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu em auditoriaFunção: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu em auditoria
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Dayani De 
souza Casa-
grande

29/04/1976 4,5

2º Diana Varela 21/03/1978 3,5

3º Graciele silva 
Teixeira

09/08/1978 3,0

4º anna paula 
scoz antunes

20/11/1982 2,0

5º rose Cristina 
possato

02/08/1982 1,0

6º Cintia baticini 
Nassiff

08/09/1984 1,0

7º Karolyne 
Magno Dos 
santos silva

12/11/1990 1,0

8º Marciele Cari-
ne schneider

01/09/1992 1,0

Função: psiCóloGo Com experiência comprovada de, no mínimo Função: psiCóloGo Com experiência comprovada de, no mínimo 

12 meses em saúde pública, no cargo de psicólogo12 meses em saúde pública, no cargo de psicólogo

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Karen Cristi-
na pereira

04/08/1975 4,5

2º Rita De Cás-
sia Domin-
gues

10/04/1974 3,5

3º Daiane linz 
Da silva De 
Jesus

03/08/1987 3,5

4º Mário Vitor 
De sousa 
arruda

15/11/1992 3,5

5º Denise Vieira 
Taborda

17/02/1997 3,5

6º lilian liz 
oliveira

21/01/1989 1,0

lotação: MaFra – Gerência regional de saúdelotação: MaFra – Gerência regional de saúde

Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu em auditoriaFunção: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu em auditoria

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Elisangela 
De barros 
pereira

03/07/2021 3,0

2º Débora apa-
recida Muller 
Wantovsky

19/02/1994 1,0

Função: FarMaCÊUTiCo Com pós-Graduação lato sensu e/ou Função: FarMaCÊUTiCo Com pós-Graduação lato sensu e/ou 
Mestrado e/ou Doutorado, na área de SaúdeMestrado e/ou Doutorado, na área de Saúde

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Káthia Cristi-
na ananias

19/11/1993 2,5

Função: TÉCniCo DE laboraTórioFunção: TÉCniCo DE laboraTório Com Curso Técnico em  Com Curso Técnico em 
Laboratório ou Técnico em Análise Clínicas ou Técnico em Pato-Laboratório ou Técnico em Análise Clínicas ou Técnico em Pato-
logia Clínicalogia Clínica

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Cleide 
aparecida 
De oliveira 
Toscan

11/09/1973 3,5

lotação: rio Do sUl – Gerência regional de saúdelotação: rio Do sUl – Gerência regional de saúde

Função: bióloGoFunção: bióloGo

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º sirlei antunes 
De Morais

20/11/1967 4,5

2º Daniel Tonial 
Thomaz

09/11/1982 4,5

3º luan renato 
Dos passos 
aires

22/01/1990 1,5

4º João Victor 
soares bar-
celos rocha

26/08/1996 1,5

5º Vitor Costa 
De oliveira

13/05/1991 1,0

6º Josimar 
Vargas Valca-
renghi

18/10/1991 1,0

7º sophia 
Cassol

13/07/1996 1,0

8º Vanessa 
pecini Da 
Cunha

30/07/1988 0,0

9º layse 
rodrigues 
Do rozario 
Teixeira lins

15/03/1994 0,0

Função: Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-
sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva 
e/ou saúde da Famíliae/ou saúde da Família

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Marilucia 
aguiar Ditzel

09/03/1982 7,0

2º aryanne pe-
reira soares 
avalhais

13/03/1989 2,0

3º Josem Cris 
sema

22/02/1985 1,0

lotação: sÃo MiGUEl Do oEsTE – Gerência regional de saúdelotação: sÃo MiGUEl Do oEsTE – Gerência regional de saúde

Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-
sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva 
e/ou Vigilância em saúdee/ou Vigilância em saúde
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Taissana 
Dezanetti

03/05/1991 4,5

2º alini amabil 
balbinot

15/06/1995 2,0

Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu em auditoriaFunção: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu em auditoria
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Cinara Maria 
lize saggio-
ratto

26/11/1978 4,5

2º lethielle 
Vanessa 
Goulart

06/01/1985 4,0

lotação: TUbarÃo – Gerência regional de saúdelotação: TUbarÃo – Gerência regional de saúde

Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-
sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva 
e/ou Vigilância em saúdee/ou Vigilância em saúde
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Mariana 
sophie lopes 
Figueiro pires

14/05/1990 6,0

2º Fernanda Ge-
raldo Valgas

12/03/1992 3,5

3º roseana 
paes

10/10/1995 3,5

lotação: ViDEira – Gerência regional de saúdelotação: ViDEira – Gerência regional de saúde

Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-
sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva 
e/ou saúde da Famíliae/ou saúde da Família
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º lucas rafael 
ribeiro Da 
silva

03/11/1983 5,5

2º rui Carlos Do 
sacramento

19/01/1986 4,5

3º bonieckson 
Marcolino 
paulo

14/11/1991 1,0

lotalotação: XanXErÊ – Gerência regional de saúdeção: XanXErÊ – Gerência regional de saúde

Função: bióloGo Com experiência comprovada de, no mínimo Função: bióloGo Com experiência comprovada de, no mínimo 
24 meses, na área de saúde pública ou saúde coletiva ou vigilância 24 meses, na área de saúde pública ou saúde coletiva ou vigilância 
em saúdeem saúde
Não houve candidatos classificadosNão houve candidatos classificados

Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu e/ou re-
sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva sidência Multiprofissional em Saúde Pública e/ou Saúde Coletiva 
e/ou saúde da Famíliae/ou saúde da Família
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Elieze Coma-
chio

01/01/1974 4,5

2º Elise berra 27/02/1988 4,0

3º Marina Da 
Costa pereira

25/10/1987 2,5

4º Marcos oli-
veira Ferreira 
Dos santos

25/07/1983 2,0
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Função: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu em auditoriaFunção: EnFErMEiro Com pós-Graduação lato sensu em auditoria
Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Kellyn Chris-
tine lugo 
Affolter

26/10/1978 4,5

2º Jaison naza-
rio Candido

19/01/1980 2,0

3º Tatiane Hu-
bler Johann

23/09/1985 1,0

Função: FarMaCÊUTiCo Com pós-Graduação lato sensu e/ou Função: FarMaCÊUTiCo Com pós-Graduação lato sensu e/ou 
Mestrado e/ou Doutorado, na área de SaúdeMestrado e/ou Doutorado, na área de Saúde

Classifica-
ção

Nome Nascimento Pontos

1º Gessica 
radavelli

09/10/1991 5,5

2º neila levinski 
libardoni

06/01/1986 4,5

3º Glaucya 
Karoline 
southier

01/06/1990 3,0

4º Carine bollis 
Frozza

06/07/1996 3,0

5º Elisabete 
paula Dalla 
Cort

09/11/1982 2,5

6º beatriz Fer-
reira Mouzer

31/08/1994 1,0

Função: MÉDiCo Clínico Geral com pós-Graduação lato sensu Função: MÉDiCo Clínico Geral com pós-Graduação lato sensu 
em auditoriaem auditoria
não houve inscritosnão houve inscritos

LUCIANO JORGE KONESCKILUCIANO JORGE KONESCKI
Superintendente de Gestão AdministrativaSuperintendente de Gestão Administrativa

Cod. Mat.: 879418

O DIÁRIO OFICIAL ESTÁ MAIS PERTO DE VOCÊ
Acesse o Diário Oficial do Estado: portal.doe.sea.sc.gov.br
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sECrETaria DE EsTaDo Da aDMinisTraÇÃo - sEa
RESULTADO DE LICITAÇÃO

a Diretoria de Gestão de licitações e Contratos comunica o resul-
tado do pregão Eletrônico nº 0180/2022. objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
servente, telefonista, office-boy, cozinheiro, zelador, encarregado 
nível II e auxiliar de informática, para atender às necessidades da 
Fundação Catarinense de Educação Especial. lote(s): i - rozalVa 
GonzaGa pErEira, Valor adjudicado: r$ 243.899,99. Valor Total 
adjudicado: r$ 243.899,99. processo: FCEE 00002489/2022.

Cod. Mat.: 879619

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 0278/2022. objeto: contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de alimentação e nutrição (san) dos pre-
sídios regionais de Campos novos, Joaçaba e Videira, lote(s): 
i - solUÇÕEs sErViÇos TErCEirizaDos lTDa, Valor da 
Diária Adjudicado: R$ 12.655,66. Processo: SAP 00095347/2022.

Cod. Mat.: 879176

sECrETaria DE EsTaDo Da aDMinisTraÇÃo prisional E 
soCioED/FUnDo pEnT DE sC
AVISO DE RETIFICAÇÃO 01
pregão Eletrônico nº 0299/2022. Tipo menor preço por item.
objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento 
de gás liquefeito de petróleo envasado (p13 e p45) e a granel, com 
cessão em regime de comodato dos tanques estacionário para 
fornecimento a Granel, para atender às necessidades das unida-
des administrativas, prisionais e socioeducativas da secretaria de 
Estado da administração prisional e socioeducativa – sap para 
o exercício de 2023.
Torna-se pública a retificação nº 01, como segue:
Data de abertura do processo: a partir das 13:30 horas do dia 
21/12/2022.
O TERMO DE RETIFICAÇÃO 01 está disponível no site www.sap.
sc.gov.br/www.portaldecompras.sc.gov.br. informações serão pres-
tadas através do e-mail licitacao@sap.sc.gov.br, horário das 12:30 
às 19:00, em dias úteis. processo sGp-e: sap 00089397/2022. 
GGG: 2022as020694.
E-Sfinge: A4ADC466A71CCA54A986C79C877A5F377B2F5468

Cod. Mat.: 879212

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL – SAR-FDR
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 081/2022. Contratada:-
Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina 
s/a – CiasC – CnpJ: 83.043.745/0001-65. Fundamento legal: artigo 
24, incisos Viii e XVi da lei 8.666/93.  obJETo: Contratação de 
empresa para prestação de serviços especializados em tecnologia 
da informação para o desenvolvimento do sistema de Gestão da 
Maricultura, siGMa. Valor: R$421.431,60 (quatrocentos e vinte e 
um mil e quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos). 
Dotação orçamentária: sar/FDr 44093, ação 11409, Elemento 
de despesa 33.90.40.32, Fonte 0266. Florianópolis, 19 de Dezem-
bro de 2022. assinatura: ricardo Miotto Ternus. sar 1305/2022. 
aprovação GGG: 2022as022243. Deliberação GGG2738/2022.

Cod. Mat.: 879175

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DA CONCOR-
RÊNCIA Nº 560/2022 – SED 164123/2022.
a Comissão de licitação da secretaria de Estado da Educação 
comunica o resultado do Julgamento da proposta de preço da 
Concorrência 560/2022, que tem como objeto a Contratação de 
Empresa Especializada em serviços de Engenharia para refor-
ma de instalações Elétricas da E.E.b. Governador ivo silveira, 
localizada em palhoça/sC, pertencente à secretaria de Estado da 
Educação. Declara VENCEDORA pelo MEnor prEÇo Global 
a empresa aG-TECH EnGEnHaria & ConsUlToria lTDa cujo 
valor é de r$ 57.055,79.
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022.
Comissão de Licitação/SED

Cod. Mat.: 879157

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
origem: pregão Eletrônico 0505/2022.
objeto: contratação para execução de sErViÇos DE liMpEza Dos 
rEsErVaTórios DE ÁGUa (CisTErnas E CaiXas D’ÁGUa) e 
LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTO, das edificações da Regional 
33 - sEara, compreendendo os municípios de arabutã, arvoredo, 
Ipumirim, Itá, Lindóia do Sul, Paiol, Seara e Xavantina, pertencentes 
à secretaria de Estado da Educação de santa Catarina. Vigência: 
19/Dezembro/2022 a 19/Dezembro/2023.
Empresa: MD ConTrolE DE praGas lTDa, inscrita no CnpJ/
MF sob o nº 11242630000199.
lote 1 item 1 - Quantidade: 300.0 / Unidade. Valor Unit. r$ 3,58
Item 2 - Quantidade: 600.0 / m³. Valor Unit. R$ 138,88.
item 3 Quantidade: 50.0/por serviço. Valor Unit. r$ 368,54.
item 4 - Quantidade: 100.0/por serviço. Valor Unit. r$ 623,56.
item 5 - Quantidade: 100.0/por serviço. Valor Unit. r$ 887,07.
item 6 - Quantidade: 72.0 / Unidade. Valor Unit. r$ 11,10
item 7 - Quantidade: 1800.0/m. Valor Unit. r$ 7,80.
processo sGp-e: sED 00118109/2022.
Vitor Fungaro Balthazar
Secretário de Estado da Educação.

Cod. Mat.: 879144

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a secretaria de Estado da Educação - sED comunica o resultado 
do pregão Eletrônico nº 0499/2022. objeto: contratação para 
execução de sErViÇos DE liMpEza Dos rEsErVaTórios 
DE ÁGUa (CisTErnas E CaiXas D’ÁGUa) e liMpEza Do 
SISTEMA DE ESGOTO, das edificações da Regional 25MF - MA-
Fra, compreendendo os municípios de itaiópolis, Mafra, Monte 
Castelo e papanduva, pertencentes à secretaria de Estado da 
Educação de santa Catarina,. lote(s): i - JEsUs albino ViEira 
Crispa JUnior - ME, Valor adjudicado: r$ 523.208,88. Valor 
Total adjudicado: r$ 523.208,88. processo: sED 00118087/2022.

Cod. Mat.: 879116

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a secretaria de Estado da Educação - sED comunica o resultado do 
pregão Eletrônico nº 0496/2022. objeto: contratação para execução 
de sErViÇos DE liMpEza Dos rEsErVaTórios DE ÁGUa 
(CisTErnas E CaiXas D’ ÁGUa) e liMpEza Do sisTEMa DE 
ESGOTO, das edificações da Regional 23 - JOINVILLE –LOTE 01 
E LOTE 02, compreendendo os municípios de Araquari, Balneário 
Barra do Sul, Barra Velha, Garuva, Itapoá, Joinville, São Francisco 
do sul e são João do itaperiú, pertencentes à secretaria de Estado 
da Educação de santa Catarina, objetivando o registro de preços. 
lote(s): i - bioVETor sErViÇos EspECializaDos - EirEli, 
Valor adjudicado: r$ 940.979,74, lote(s): ii - JEsUs albino ViEi-
ra Crispa JUnior - ME, Valor adjudicado: r$ 759.960,40. Valor 
Total adjudicado: r$ 1.700.940,14. processo: sED 00118074/2022.

Cod. Mat.: 879122

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a secretaria de Estado da Educação - sED comunica o resultado do 
pregão Eletrônico nº 0504/2022. objeto: contratação para execução 
de sErViÇos DE liMpEza Dos rEsErVaTórios DE ÁGUa 
(CisTErnas E CaiXas D’ÁGUa) e liMpEza Do sisTEMa DE 
ESGOTO, das edificações da Regional 31 - ITAPIRANGA, com-
preendendo os municípios de iporã do oeste, itapiranga, santa 
Helena, São João do Oeste e Tunápolis, pertencentes à Secretaria 
de Estado da Educação de santa Catarina. lote(s): i - DEDETiza-
Dora naVarini lTDa, Valor adjudicado: r$ 187.891,10. Valor 
Total adjudicado: r$ 187.891,10. processo: sED 00118060/2022.

Cod. Mat.: 879124

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a secretaria de Estado da Educação - sED comunica o resultado 
do pregão Eletrônico nº 0494/2022. objeto: Contratação de serviços 
de limpeza e higienização dos reservatórios de água e limpeza de 
esgoto das unidades escolares pertencentes à regional 21 – Cri-
ciúma 01 e 02, pertencentes à secretaria de Estado da Educação 
de santa Catarina, objetivando o registro de preços. lote(s): i, 
ii - ConTrolE aMbiEnTal TroMbiM lTDa - ME. Valor Total 
adjudicado: r$ 1.509.527,00. processo: sED 00118047/2022.

Cod. Mat.: 879348

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA CON-
CORRÊNCIA Nº 523/2022 – SED 153256/2022.
a Comissão permanente de licitação da secretaria de Estado da 
Educação comunica o resultado do Julgamento das propostas de 
preços da Concorrência 523/2022, que tem como objeto a Contra-
tação de Empresa Especializada em serviços de Engenharia para 

execução das Quadras de beach Tennis nas unidades escolares 
mencionadas no anEXo XXi, pertencentes à secretaria de Estado 
da Educação. Declara VENCEDORA pelo MEnor prEÇo Global 
a empresa aVila EMprEiTEira DE MÃo DE obra EirEli, com 
o valor total de r$ 2.575.538,31.
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022.
Comissão Permanente de Licitação/SED

Cod. Mat.: 879272

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a secretaria de Estado da Educação - sED comunica o resulta-
do do pregão Eletrônico nº 0507/2022. objeto: Contratação de 
serviços de limpeza e higienização dos reservatórios de água e 
limpeza de esgoto das unidades escolares pertencentes à regional 
35 – Timbó, pertencentes à secretaria de Estado da Educação 
de santa Catarina, objetivando o registro de preços. lote(s): 
i - DEDETizaDora barros lTDa Epp. Valor Total adjudicado: 
r$ 738.962,84. processo: sED 00118114/2022.

Cod. Mat.: 879304

EsTaDo DE sanTa CaTarina 
sECrETaria EsTaDo Da FazEnDa

EXTraTo Da DispEnsa DE liCiTaÇÃo nº 0130/2022
parTEs: Estado de santa Catarina, como ConTraTanTE, e o 
banco do brasil s.a., como ConTraTaDa.
obJETo: Centralização no banCo, dos créditos provenientes da 
folha de pagamento gerada pelo EsTaDo e os demais serviços.
O ESTADO manterá a centralização no BANCO o processamento 
de 100% (cem por cento) dos créditos provenientes da folha de 
pagamento gerada pelo EsTaDo, com atualmente 164.839 (cento 
e sessenta e quatro mil e oitocentos e trinta e nove) servidores, 
lançados em contas correntes do funcionalismo público no banCo, 
abrangendo servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários, 
ou seja, qualquer pessoa que mantenha vínculo de remuneração 
com o ESTADO, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou 
proventos e pensões, sendo vedado o pagamento de salário nas 
modalidades DoC e TED Eletrônicos e Crédito em poupança, 
com exceção para casos com determinação judicial, denominados, 
doravante, para efeito deste instrumento, CrEDiTaDos, em con-
trapartida da efetivação de débito na conta corrente do EsTaDo.
Valor: o valor global estimado da remuneração ao Contratado 
pela prestação de serviços é de r$ 69.569.843,71 (sessenta e nove 
milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta 
e três reais e setenta e um centavos), e o valor global da remu-
neração do Contrato em favor do Estado de santa Catarina é de 
r$ 559.191.600,00 (quinhentos e cinquenta e nove milhões, cento 
e noventa e um mil e seiscentos reais). FUnDaMEnTo lEGal: 
artigo 24, inciso Viii, da lei Federal nº 8.666/93. 
JUsTiFiCaTiVa: atualmente, o banco do brasil (bb) é o agente 
Financeiro do Estado, contratado por meio do Contrato de pres-
tação de serviços Financeiros e outras avenças n. 035/2017, cujo 
término de vigência está previsto para o dia 19/12/2022, no entanto 
a demanda do Estado pelos serviços não cessará. O BB ostenta 
essa condição desde a incorporação do banco do Estado de santa 
Catarina (bEsC), e vem prestando, de forma satisfatória, os ser-
viços financeiros ao Estado desde então, com o desenvolvimento 
de diversas soluções tecnológicas customizadas de integração 
dos sistemas do banco com os do Estado. 
O BB é sociedade de economia mista federal, instituída para o fim 
específico de prestação de serviços financeiros, sendo a instituição 
financeira com  a  maior  cobertura de atendimento no ESC, com 
232 agências (aGE), 130 postos de atendimento (pa) e 338 pos-
tos de atendimento Eletrônicos (paE).  representa a abrangência 
de aproximadamente 98,4% da população catarinense por meio 
desses canais.
ViGÊnCia: 20/12/2022 a 19/12/2027.
DoTaÇÃo orÇaMEnTÁria: natureza da Despesa: 33.90.39, 
subação: 3297, 14450, 15284 e Fonte: 0.100/0.169/0.269/0.300
/0.369/0.669. Carlos Moisés da silva, Governador do Estado de 
santa Catarina. 
processo sEF13794/2022 - 2022so0015746
e-sfinge: F4B2F29D68F0E108B82227A05C429979CA193809

Cod. Mat.: 879853

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade torna público 
a Homologação do resultado de Licitação nº 0237/2022 na moda-
lidade: Pregão Eletrônico, cujo objeto: Coordenação, supervisão, 
controle e de subsídios à fiscalização de obras rodoviárias na 
execução dos trabalhos rodoviários para obras de restauração com 
concreto rígido e aumento de capacidade da rodovia sC-355, no 
trecho entre o entr. com a br-282 em Catanduvas (km 131+329) até 
o entr. de acesso a Jaborá (km 146+496), com extensão aproxima-
da de 15,10 km. Menor Preço: iguatemi – Consultoria e serviços 
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de Engenharia ltda. Valor Total Adjudicado: r$ 1.269.000,00. 
Florianópolis-sC, 16 de dezembro de 2022. Thiago augusto Vieira. 
Secretário da SIE. Aprovação GGG  2022AS014570.

Cod. Mat.: 879199

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade torna público 
a Homologação do resultado de Licitação nº 0297/2022 na moda-
lidade: Pregão Eletrônico, cujo objeto: Coordenação, supervisão, 
controle e de subsídios à fiscalização de serviços especializados 
de engenharia rodoviária para execução dos serviços das obras 
de arte especiais sobre os rios Capivari i (extensão aproximada 
de 56,00 m), Capivari ii (extensão aproximada de 61,20 m) e rio 
sete (extensão aproximada 40,00 m), localizadas na rodovia sC 
435 no trecho: São Bonifácio - São Martinho. Menor Preço: so-
tepa – sociedade Técnica de Estudo projetos e assessoria ltda. 
Valor Total Adjudicado: r$ 309.000,00. Florianópolis-sC, 16 
de dezembro de 2022. Thiago Augusto Vieira. Secretário da SIE. 
Aprovação GGG 2022AS019650.

Cod. Mat.: 879065

EsTaDo DE sanTa CaTarina
sECrETaria DE EsTaDo Da inFraEsTrUTUra E MobiliDaDE
CoMUniCaDo DE noVa DaTa
ToMaDa DE prEÇos nº 0304/22. a sECrETaria DE EsTaDo 
Da inFraEsTUTUra E MobiliDaDE - siE, através da Gerência 
de licitações e Contratos, CoMUniCa, aos interessados na To-
MaDa DE prEÇos nº 0304/22, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa Especializada em Execução de obra de Engenharia para 
rEForMa da cobertura do CEnTro inTEGraDo DE CUlTUra 
(CiC), localizada na av. Gov. irineu bornhausen, 5600 - agronômica, 
Florianópolis - sC, Florianópolis. Tipo: menor preço, que fica mar-
cada NOVA DATA, para o envio final das propostas: até às 10:30 
horas do dia 22/12/2022. abertura: 22/12/2022, a partir das 11:00 
horas. local para obtenção do Edital: www.portaldecompras.sc.gov.
br, acesse “BUSCA DETALHADA EDITAIS” ou no “site” sgpe.sea.
sc.gov.br, acesse “CONSULTA DE PROCESSOS”. Florianópolis-SC, 
19 de dezembro de 2022. Alexandre Martins da Silva. Secretário 
adjunto da siE. aprovação GGG 2022so013790.

Cod. Mat.: 879490

a sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/sEs. Dispensa de Licitação 
– DL nº 2736/2022. processo sEs 217012/2022. aprovação GGG: 
2022as022255. Objeto: Canabidiol (CbD) 4.000MG + Canabigerol 
2.000MG + THC 0,3%,frasco 60ml - HEalTH MEDs. Justificativa 
e fundamento: artigo 24, iV da lei nº 8.666/93. Fornecedor: HM 
MEDiCaMEnTos lTDa. – CnpJ: 36.278.717/0001-47. Valor total 
da dispensa de licitação: R$ 17.520,412.

Cod. Mat.: 879250

a sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs. Dispensa de Lici-
tação – DL nº 2803/2022. processo sEs 242031/2022. aprovação 
GGG: 2022as022286. Objeto: Aquisição emergencial de serviço 
de exame de cateterismo cardíaco completo, pediátrico, com 
teste de vasorreatividade pulmonar   - HIJG. Justificativa e funda-
mento: artigo 24, inciso ii, da lei nº 8.666/1993. OF nº 1554/2022. 
Fornecedor: UNIMED Grande Florianópolis - Cooperativa de 
Trabalho Médico, inscrito no CnpJ sob o nº 77.858.611/0014-14. 
Valor total da dispensa de licitação: R$ 8.454,98.

Cod. Mat.: 879329

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE - sEs
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 2818/2022 - menor preço por item. objeto: 
aquisição de materiais de enfermaria e cirurgia para as Unidades 
da secretaria de Estado da saúde (sEs). início da entrega de 
propostas: às 17:30 horas do dia 23/12/2022. Fim da entrega de 
propostas: às 13:15 horas do dia 18/01/2023. abertura da sessão: 
a partir das 13:15 horas do dia 18/01/2023. início da disputa: a 
partir das 13:30 horas do dia 18/01/2023. o Edital e seus anexos 
estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.br. informações sobre 
o edital serão prestadas 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 222353/2022. GGG: 2022as022055.
E-Sfinge: 4FABE658F6EDCEAA5291F705B1FE6E75DD94D990

Cod. Mat.: 879336

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs. Dispensa de Lici-
tação nº 1932/2022 – processo sEs 147102/2022. aprovação 
GGG: 2022as022293. objeto: Prestação de  serviço de manu-

tenção do portão do acesso principal  da  Gerência de Saúde 
de Videira. Justificativa e fundamento: artigo 24, inciso II, da lei 
nº 8.666/1993. oFs de nº 1507/2022 e 1505/2022. Fornecedor: 
alEnCar MorEira branCo  -  ME, inscrita no CnpJ sob o nº 
12.060.022/0001-26. Valor: r$ 5.450,00.

Cod. Mat.: 879338

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE - sEs
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 2621/2022 - menor preço por lote. objeto: 
Contratação de serviços especializados para fornecimento contínuo 
de refeições completas produção e distribuição de refeições para 
pacientes, acompanhantes, residentes, estagiários vinculados 
por termo de contrato com a SES e funcionários e mão de obra 
especializada para lactário/nutrição enteral para o Hospital Nereu 
ramos (Hnr). início da entrega de propostas: às 17:30 horas 
do dia 23/12/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:15 horas 
do dia 10/01/2023. abertura da sessão: a partir das 13:15 horas 
do dia 10/01/2023. início da disputa: a partir das 13:30 horas do 
dia 10/01/2023. 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 187375/2022. 
GGG: 2022as021980.
E-Sfinge: 61415E669DC185B47C35CA1C4703890F1B068B4F

Cod. Mat.: 879339

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE - sEs
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 2809/2022 - menor preço por item. objeto: 
Contratação de serviços de reabilitação (Fisioterapia respiratória 
domiciliar, Terapia ocupacional, Fisioterapia pelo Método bobath, 
Terapia ocupacional pelo Método bobath, protocolo de neuromo-
dulação estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua 
– tDCs/ETCC, psicologia e psicopedagogia) para atendimento de 
ordens judiciais para o Centro Catarinense de reabilitação (CCr). 
início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 23/12/2022. 
Fim da entrega de propostas: às 08:15 horas do dia 18/01/2023. 
abertura da sessão: a partir das 08:15 horas do dia 18/01/2023. 
início da disputa: a partir das 08:30 horas do dia 18/01/2023. o 
Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.
br. informações sobre o edital serão prestadas 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 228887/2022. GGG: 2022as022200.
E-Sfinge: FFDFF1C11A093C885694514F2C2F3AABAEB2BEF1

Cod. Mat.: 879352

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE - sEs
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 2752/2022 - menor preço por item. objeto: 
aquisição de insumos a acessórios para equipamentos hospitala-
res para as Unidades da secretaria de Estado da saúde (sEs). 
início da entrega de propostas: às 17:30 horas do dia 23/12/2022. 
Fim da entrega de propostas: às 08:15 horas do dia 17/01/2023. 
abertura da sessão: a partir das 08:15 horas do dia 17/01/2023. 
início da disputa: a partir das 08:30 horas do dia 17/01/2023. o 
Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.
br. informações sobre o edital serão prestadas 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 160474/2022. GGG: 2022as022165.
E-Sfinge: 8A69AEA2E16C29E83D74AB781BA9EA3F3D2ADBD3

Cod. Mat.: 879357

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE - sEs
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 2798/2022 - menor preço por item. objeto: 
aquisição de insumos e acessórios para equipamentos hospitalares 
para o instituto de psiquiatria (ipQ). início da entrega de propostas: 
às 17:30 horas do dia 23/12/2022. Fim da entrega de propostas: 
às 13:15 horas do dia 18/01/2023. abertura da sessão: a partir 
das 13:15 horas do dia 18/01/2023. início da disputa: a partir das 
13:30 horas do dia 18/01/2023. o Edital e seus anexos estão dis-
poníveis no site www.saude.sc.gov.br. informações sobre o edital 
serão prestadas 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 
70752/2022. GGG: 2022as022228.
E-Sfinge: 42299A0158A7D2E8aDE25aF63b0E20441Fb35DC9

Cod. Mat.: 879371

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE - sEs
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 2792/2022 - menor preço por item. objeto: 
aquisição de Equipamentos para o banco de leite para a Materni-
dade Dona Catarina Kuss (MDCK). início da entrega de propostas: 
às 17:30 horas do dia 23/12/2022. Fim da entrega de propostas: 
às 13:15 horas do dia 18/01/2023. abertura da sessão: a partir 
das 13:15 horas do dia 18/01/2023. início da disputa: a partir das 
13:30 horas do dia 18/01/2023. o Edital e seus anexos estão dis-
poníveis no site www.saude.sc.gov.br. informações sobre o edital 
serão prestadas 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 
160368/2021. GGG: 2022as022185.
E-Sfinge: B446CEBD2E3BC1F8494C9F7F06BD6B6051D3BC8D

Cod. Mat.: 879375

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE - sEs
REPUBLICAÇÃO
pregão Eletrônico nº 2444/2022 - menor preço por item. objeto: 
Contratação de serviço fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocu-
pacional e psicologia  para atendimento de ordens judiciais para 
o Centro Catarinense de reabilitação (CCr). início da entrega de 
propostas: às 17:30 horas do dia 17/11/2022. Fim da entrega de 
propostas: às 13:15 horas do dia 13/01/2023. abertura da sessão: 
a partir das 13:15 horas do dia 13/01/2023. início da disputa: a 
partir das 13:30 horas do dia 13/01/2023. o Edital e seus anexos 
estão disponíveis no site www.saude.sc.gov.br. informações sobre 
o edital serão prestadas 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 193588/2022. GGG: 2022as018864.
E-Sfinge: 0D8E5A691E5BAA377A502C7A1E7F0AF9758C6FB3

Cod. Mat.: 879379

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs
rEsUlTaDo DE liCiTaÇÃo
a secretaria de Estado da saúde - sEs comunica o resultado do 
pregão Eletrônico nº 2100/2022. objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais de enfermaria e cirurgia para a Gerência de 
bens regulares (GEbEr). resolve: resolve: aDQUirir o iTEM 
pElo CriTÉrio DE MEnor prEÇo: itens: 04, 08, 09, 11, 12, 
13, 15 e 17. CoTaÇÃo ÚniCa: item: 16. nÃo CoTaDo: item: 
02. DEsClassiFiCar os iTEns Das EMprEsas, ConForME 
DisCriMinaDo: por apresentar preço excessivo (art. 48, inciso ii, 
da lei 8.666/93 e alterações): CoMErCial Ks EirEli – itens: 01 
e 06. GliEsE DisTribUiDora DE proDUTos aliMEnTÍCios 
lTDa – item: 03. ECoMED CoMÉrCio DE proDUTos MÉDiCos 
lTDa – item: 07. polYsUTUrE inDÚsTria E CoMÉrCio lTDa – 
item: 10. soMa sC proDUTos HospiTalarEs lTDa – item: 14. 
Por não atender ao subitem 11.2.1, alínea “j” do cap. 11 do edital (Art. 
48, inciso i, da lei 8.666/93 e alterações): bMi prospEr EirEli 
– item: 01. MUllEr proDUTos para saUDE EirEli – itens: 03 
e 05. polYsUTUrE inDÚsTria E CoMÉrCio lTDa – item: 14. 
inabiliTar a EMprEsa, ConForME DisCriMinaDo abaiXo: 
por não cumprir o subitem 10.1.1 do Capítulo 10 do Edital: MEDMED 
CoMÉrCio DE MaTEriais HospiTalarEs EirEli  – item: 01. 
aDJUDiCar as EMprEsas: alTErMED MaTErial MÉDiCo 
HospiTalar lTDa – item: 04. asli CoMErCial EirEli – itens: 
08 e 15. CirUrGiCa FErnanDEs - CoMÉrCio DE MaTEriais 
CirÚrGiCos E HospiTalarEs - soCiEDaDE liMiTaDa – item: 
17. CoinTEr MaTErial MÉDiCo HospiTalar lTDa – itens: 
11, 12 e 13. polYsUTUrE inDÚsTria E CoMÉrCio lTDa – 
item: 09. sispaCK MEDiCal lTDa – item: 16.. processo sGp-e: 
sEs165441/2022. GGG: 2022as015348.

Cod. Mat.: 879286

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs
rEsUlTaDo DE liCiTaÇÃo
a secretaria de Estado da saúde - sEs comunica o resultado do 
pregão Eletrônico nº 1811/2022. objeto: aquisição de equipamentos 
hospitalares para o instituto de anatomia patológica (iap). resolve: 
aDQUirir o iTEM: CoTaÇÃo ÚniCa: item: 01. EMprEsa VEn-
CEDora: GE HEalTHCarE Do brasil CoMÉrCio E sErViÇos 
para EQUipaMEnTos MÉDiCo-HospiTalarEs lTDa – item: 
01. processo sGp-e: sEs124530/2022. GGG: 2022as016932.

Cod. Mat.: 879295

a sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs. Dispensa de Lici-
tação – DL nº 2334/2022. processo sEs 170180/2022. aprovação 
GGG: 2022as022213. Objeto: Aquisição de materiais para a 
Gerência de Vigilância de Zoonoses – DIVE. Justificativa e fun-
damento: artigo 24, inciso ii, da lei nº 8.666/1993. OF nº 1535/2022 
(R$ 401,70). Fornecedor(a): s   proEpi EQUipaMEnTos DE 
sEGUranÇa lTDa., inscrita  no CnpJ sob o nº 39.905.061/0001-
33. OF nº 1536/2022 (R$ 1.396,50). Fornecedor(a): CoMErCial 
Ks EirEli, inscrita no CnpJ sob o nº 33.668.279/0001-35. Valor 
total da dispensa de licitação: R$ 1.798,20.

Cod. Mat.: 879039
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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 2594/2022 na modalidade: 
Pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: Contratação de serviços de 
confecção e montagem de móveis sob medida para a Maternidade 
Dona Catarina Kuss (MDCK. resolve: “ConsiDErar a liCiTaÇÃo 
DEsErTa, UMa VEz QUE nÃo HoUVE aprEsEnTaÇÃo DE 
PROPOSTAS PARA O REFERIDO PROCESSO LICITATÓRIO”. 
processo sGp-e: sEs 90468/2021. (CiG) sEs 2022as020267.

Cod. Mat.: 879152

a sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs. Dispensa de Lici-
tação – DL nº 2631/2022. processo sEs 153260/2021. aprovação 
GGG: 2022as022235. Objeto: Aquisição de Micropinça para 
Cirurgia Oftalmológica – HGCR. Justificativa e fundamento: artigo 
24, inciso ii, da lei nº 8.666/1993. OF nº 1529/2022. Fornecedor(a): 
CEnTral   CoMErCio   DE proDUTos HospiTalarEs lTDa., 
inscrita  no CnpJ sob o nº 14.817.957/0001-30. Valor total da 
dispensa de licitação: R$ 5.600,00.

Cod. Mat.: 879125

a sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs. Dispensa de 
Licitação – DL nº 2535/2022. processo sEs 190725/2022. apro-
vação GGG: 2022as022239. Objeto: Serviços de locação de 1 
(um) gerador de energia elétrica 550 KVA/380V. Justificativa e 
fundamento: artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/1993. Contrato. 
Fornecedor: NEMA  Eletrotécnica LTDA, inscrito no CnpJ sob o 
nº 80.756.893/0001-39 1. Valor total da dispensa de licitação: 
R$ 75.000,00.

Cod. Mat.: 879140

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 2512/2022 na modalidade: 
Pregão “Eletrônico”, cujo objeto é: Aquisição de materiais de 
enfermaria e cirurgia para as Unidades da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES). resolve: ADQUIRIR OS LOTES: MENOR 
PREÇO: lote:iV. COTAÇÃO ÚNICA: lotes: i, iii, V e Vii. CONSI-
DERAR NÃO COTADO: lote:Vi. DESCLASSIFICAR OS ITENS 
DAS EMPRESAS, CONFORME DISCRIMINADO: por apresentar 
preço excessivo (art. 48, inciso ii, da lei 8.666/93 e alterações): 
inmed Comércio de Materiais Hospitalares ltda – lote: ii. AD-
JUDICAR AS EMPRESAS: Cardiotronic importação e Comércio 
de produtos Médicos ltda – lotes: V e Vii. Medtronic Comercial 
ltda – lote: i. rbG produtos Therapêuticos s/a – lotes: iii e iV. 
psEs: 204575/2022.(CGG) 2022as019186.

Cod. Mat.: 879096

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/sEs
rEsUlTaDo DE liCiTaÇÃo
a secretaria de Estado da saúde - sEs comunica o resultado do 
pregão Eletrônico nº 2496/2022. objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais de enfermaria e cirurgia (oftalmologia) para 
a Gerência de bens regulares (GEbEr). aDQUirir os iTEns 
abaiXo: MEnor prEÇo: item: 06.CoTaÇÃo ÚniCa: itens: 01 e 
02. DEsClassiFiCar os iTEns Das EMprEsas, ConForME 
DisCriMinaDo abaiXo: por apresentar preço excessivo (art. 48, 
inciso ii, da lei 8.666/93 e alterações):Central Comércio de pro-
dutos Hospitalares ltda. ME - item: 03.stan Comércio de produtos 
Médicos Ltda. – Itens: 05 e 07.Por não atender as especificações 
técnicas do edital, conforme parecer Técnico (art. 48, incisoi, da lei 
8.666/93 e alterações):Central Comércio de produtos Hospitalares 
ltda. ME - item: 05.stan Comércio de produtos Médicos ltda – 
item: 04. aDJUDiCar as EMprEsas abaiXo: asli Comercial 
Eireli – itens: 01 e 02.Central Comércio de produtos Hospitalares 
ltda. ME - item: 06 GGG: 2022as019105

Cod. Mat.: 879097

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/sEs
rEsUlTaDo DE liCiTaÇÃo
a secretaria de Estado da saúde - sEs comunica o resultado do 
pregão Eletrônico nº 2493/2022. objeto: Contratação  de  serviços  
de  coleta,  transporte  e  destinação  final  dos  resíduos gerados  
pelos  serviços  de  saúde  (Grupo  a,  E  e  b)  para  a  21ª  Ge-
rência  regional  de saúde - Criciúma (21ª GErsa). “ “Certame 
frustrado, pois não houve licitantes vencedores” DESCLASSIFICAR 
o iTEM Da EMprEsa, ConForME DisCriMinaDo abaiXo: 
por apresentar preço excessivo (art. 48, inciso ii, da lei 8.666/93 
e alterações): servioeste soluções ambientais ltda. - item: 01.. 
GGG:  2022as020034

Cod. Mat.: 879098

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 2417/2022 na modalidade: pregão 
“Eletrônico”, cujo objeto é: Aquisição de materiais de enfermaria 
e cirurgia para as Unidades da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). resolve: ADQUIRIR OS LOTES: MENOR PREÇO: lotes: 
Vii, X e Xi. COTAÇÃO ÚNICA: lotes: iii, Vi e iX. CONSIDERAR 
NÃO COTADO: lotes: i, iV e V. DESCLASSIFICAR OS ITENS 
DAS EMPRESAS, CONFORME DISCRIMINADO: por apresentar 
preço excessivo (art. 48, inciso ii, da lei 8.666/93 e alterações):Cbs 
MEDiCo CiEnTiFiCa s/a – lote: ii. HElianTo FarMaCÊUTiCa 
lTDa – lote: Viii. ADJUDICAR AS EMPRESAS: asli Comercial 
Eireli – lotes: iii e Vi. altermed Material Médico Hospitalar ltda 
– lote: Vii. laboratórios b. braun s.a – lote: iX. Cirúrgica santa 
Cruz Comércio De produtos Hospitalares ltda – lote: X. psEs: 
190871/2022.(CGG) 2022as018577.

Cod. Mat.: 879099

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/sEs
rEsUlTaDo DE liCiTaÇÃo
a secretaria de Estado da saúde - sEs comunica o resultado do 
pregão Eletrônico nº 2539/2022. objeto: Contratação de serviços 
de sessões de estimulação magnética transcraniana – EMT  para  
atendimento  de  ordens  judiciais  para  Gerência  dos  Com-
plexos  reguladores (GECor). “ConsiDErar a liCiTaÇÃo 
DEsErTa, UMa VEz QUE nÃo HoUVE aprEsEnTaÇÃo DE 
PROPOSTAS PARA O REFERIDO PROCESSO LICITATÓRIO”. 
GGG: 2022as019767

Cod. Mat.: 879100

COLEGIADO SUPERIOR DA SEGURANÇA PÚBLICA E PERICIA 
OFICIAL - CSSPPO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação nº 040/2022/CSSPPO. Objeto: 
aquisição  de  “01  (um)  Equipamento com   sistema   para   De-
tecção   Multiespectral   de impressões    Digitais    latentes    e    
04    (quatro) equipamentos   de   solução   Forenscope   –   Csi 
Smartphone    para    fortalecimento    da    Polícia Científica  de  
santa  Catarina  (pCi/sC). Fundamentação Legal: inciso i, do art. 
25, da lei nº 8.666, de 21/06/93, com as alterações posteriores 
Razão da escolha: a empresa Equipatec Comércio de produtos 
para laboratório ltda possui exclusividade como a única empresa 
fabricante e fornecedora dos produtos. Dotação Orçamentária: 
Unidade Gestora: 160090; Unidade Orçamentária: 16090; Subação 
15024; Natureza da Despesa: 44.90.52.35 Fonte: 0.6.29.000015 
Valor total estimado total: r$ 679.960,00 (seiscentos e setenta 
e nove mil novecentos e sessenta reais). Contratante: Colegiado 
Superior de Segurança Pública Perícia Oficial –CSSPPO com 
execução pelo Fundo Estadual de segurança pública - FEsp, 
representado por seu Diretor-Geral, sr. Vanderlei Vanderlino Vidal. 
Contratada: EQUipaTEC  CoMErCio  DE  proDUTos  para  
laboraTorio  lTDa. Data da Homologação: 16 de dezembro de 
2022  Processo Digital SGP-e: pCi 9967/2022 Solicitação GGG 
2022so014428 – Aprovação GGG 2022as021312. e-SFINGE:. 
C9391EE0F1C85A6021AF0568CEF0F8C56A7B2D23

Cod. Mat.: 879094

polÍCia MiliTar Do EsTaDo DE sanTa CaTarina pM/sC
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 519/PMSC/2022.
obJETo: Fornecimento de alimentação pronta para o efetivo de 
policiais Militares do município de Timbó Grande, por um período 
de 12 meses.
ConTraTaDo: EUniCE GranEMann DE MElo 03143714948.
Valor EsTiMaDo ToTal: r$ 42.705,00 (Quarenta e dois mil 
setecentos e cinco reais).
FUnDaMEnTaÇÃo: inciso V do art. 24, c/c incisos ii e iii do art. 
26, todos do estatuto das licitações (lei 8.666/93 e alterações 
posteriores).
andré Cartaxo Esmeraldo – Cel pM Diretor DalF/pMsC.  processo 
sGp-e pMsC 75803/2022 – TCE/sC: CaCE508E26790C9a-
6701b8E1E75FF76C8E7E782b – GGG: 2022as018974.

Cod. Mat.: 879155

polÍCia MiliTar
DirEToria DE apoio loGisTiCo E FinanÇas
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0512/2022 - menor preço por lote. objeto: 
Contratação de empresa para prestação dos serviços de manu-
tenção e fornecimento de peças de acordo com os programas 
recomendados de manutenção para célula, motor e aviônicos de 
helicóptero para pMsC. início da entrega de propostas: às 08:00 
horas do dia 20/12/2022. 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 13:35 horas 
do dia 09/01/2023. o Edital e seus anexos estão disponíveis no 
site http://www.portaldecompras.sc.gov.br. informações sobre o 
edital serão prestadas através do e-mail licita@pm.sc.gov.br, ou 

no seguinte endereço: avenida rio branco, nº 1064, CEp 88015-
204, Bairro Centro, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 
18:00, em dias úteis. processo sGp-e: pMsC 00072351/2022. 
GGG: 2022as019585.
E-Sfinge: 124D2DEF6A7595A9425F242436F3CDB4E08BD1D1

Cod. Mat.: 879112

polÍCia MiliTar Do EsTaDo DE sanTa CaTarina pM/sC
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 477/PMSC/2022.
obJETo: Fornecimento de alimentação pronta para o efetivo de 
policiais Militares do município de Capinzal, por um período de 
12 meses.
ConTraTaDo: KEllMa rEsTaUranTE EirEli.
Valor EsTiMaDo ToTal: r$ 116.435,00 (Cento e dezesseis 
mil quatrocentos e trinta e cinco reais).
FUnDaMEnTaÇÃo: inciso V do art. 24, c/c incisos ii e iii do art. 
26, todos do estatuto das licitações (lei 8.666/93 e alterações 
posteriores).
andré Cartaxo Esmeraldo – Cel pM Diretor DalF/pMsC.  processo 
sGp-e pMsC 70030/2022 – TCE/sC: 623a6E8916a3aD82735725D-
3D13C12D1C4877116 – GGG: 2022as016798.

Cod. Mat.: 879224

Corpo DE boMbEiros MiliTar - CbM/sC - FUnDo DE 
MElHoria
FUnDo DE MElHoria Do Corpo DE boMbEiros MiliTar
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

a FUnDo DE MElHoria Do Corpo DE boMbEiros MiliTar 
comunica o resultado do pregão Eletrônico nº 0170/2022. objeto: 
Fornecimento  parcelado  de  gêneros  alimentícios  para  consumo  
no  ano  de2023,  para  as organizações do Corpo de bombeiros 
Militar de santa Catarina,região de Chapecó. lote(s): ii - Frustrado, 
lote(s): i, iii - DEnTal Xan CoM. DE proDUTo  HospiTalarEs 
lTDa Epp, Valor adjudicado: r$ 175.408,56. Valor Total adjudicado: 
r$ 175.408,56. processo: CbMsC 00024895/2022.

Cod. Mat.: 879442

Corpo DE boMbEiros MiliTar - CbM/sC - FUnDo DE 
MElHoria
FUnDo DE MElHoria Do Corpo DE boMbEiros MiliTar
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

a FUnDo DE MElHoria Do Corpo DE boMbEiros MiliTar 
comunica o resultado do pregão Eletrônico nº 0171/2022. 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 itajaí. lote(s): ii - Frustrado, 
lote(s): i - MoMM CoMErCio DE proDUTos aliMEnTiCios 
EirEli - Epp, Valor adjudicado: r$ 167.399,50, lote(s): iii - Copal 
aliMEnTos lTDa, Valor adjudicado: r$ 144.997,74. Valor Total 
adjudicado: r$ 312.397,24. processo: CbMsC 00024896/2022.

Cod. Mat.: 879443

POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
origem: pregão Eletrônico 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 etilenodiami-
notetracético, 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.
Vigência: 16/Dezembro/2022 a 16/Dezembro/2023.
Unidade Gerenciadora: polÍCia CiEnTÍFiCa DE sanTa CaTa-
rina. CnpJ: 35.747.598/0001-61.
Empresa: a Casa Do laboraTorio lTDa ME, inscrita no CnpJ/
MF sob o nº 22.771.987/0001-80.
Item 1 - Reagente para análise laboratorial 4-(dimetilamino) ben-
zaldeido 4-(Dimetilamino) benzaldeído, grau pa, teor mínimo de 
98%, acondicionado em frasco com 25g [..]. Quantidade: 10.0 / 
Frasco. Marca: DinaMiCa - ao preço de r$ 38,51 Un.
item 6 - Ácido selenioso, em frasco de 100g Ácido selenioso, 
grau pa, teor mínimo 95,0%, acondicionado em frasco com 100g, 
[...]. Quantidade: 8.0 / Frasco. Marca: EXoDo - ao preço de r$ 
604,90 Un.
item 8 - Álcool Etílico absoluto (Etanol), grau pa, aCs, teor mínimo 
99,8%, acondicionado em frasco com 1 litro, [...]. Quantidade: 150.0 
/ litro. Marca: DinaMiCa - ao preço de r$ 39,99 Un.
item 9 - Álcool Metílico (Metanol), grau pa, aCs, teor mínimo 99,8%, 
acondicionado em frasco com 1 litro, [...]. Quantidade: 80.0 / litro. 
Marca: EXoDo - ao preço de r$ 38,99 Un.
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item 14 - Cloreto de ferro (iii) hexahidratado, Grau pa, aCs, teor 
mínimo 97-102% acondicionado em frasco com 250g, [...]. Quan-
tidade: 5.0 / Frasco. Marca: nEon - ao preço de r$ 51,87 Un.
item 18 - Hidróxido de amônio, Grau pa, aCs, teor mínimo 28-30%, 
acondicionado em frasco com 1 litro, [...]. Quantidade: 10.0 / litro. 
Marca: DinaMiCa - ao preço de r$ 36,99 Un.
item 20 - Metavanadato de amônio, grau pa, aCs, teor mínimo 
98%, acondicionado em frasco com 100g, [...]. Quantidade: 5.0 / 
Frasco. Marca: nEon - ao preço de r$ 109,99 Un.
Empresa: bio sCiE inDÚsTria E CoMÉrCio lTDa, inscrita no 
CnpJ/MF sob o nº 11.375.069/0001-16.
item 2 - acetato de etila, grau pa, aCs, teor mínimo de 99,5%, 
acondicionado em frasco com 1 litro [...]. Quantidade: 25.0 / litro. 
Marca: bioGraDE - ao preço de r$ 49,00 Un.
item 3 - acetona, Grau pa, aCs, teor mínimo de 99,5% acondicio-
nado em frasco com 1 litro, [...]. Quantidade: 25.0 / litro. Marca: 
bioGraDE - ao preço de r$ 45,00 Un.
item 4 - Ácido clorídrico, grau pa, aCs, teor mínimo de ~]36,5-38%, 
acondicionado em frasco com 1 litro [...]. Quantidade: 20.0 / litro. 
Marca: bioGraDE - ao preço de r$ 48,00 Un.
item 10 - Álcool isopropílico (isopropanol), grau pa, aCs, teor mínimo 
99,7%, acondicionado em frasco com 1 litro, [...]. Quantidade: 35.0 
/ litro. Marca: bioGraDE - ao preço de r$ 49,00 Un.
item 12 - Ciclohexano, grau pa, aCs, teor mínimo 99,0%, acondi-
cionado em frasco com 1 litro, [...]. Quantidade: 5.0 / litro. Marca: 
bioGraDE - ao preço de r$ 67,00 Un.
item 16 - Glicerina, grau pa, aCs, teor mínimo 99,5%, acondicio-
nado em frasco com 1 litro, [...]. Quantidade: 5.0 / litro. Marca: 
bioGraDE - ao preço de r$ 49,00 Un.
item 17 - Hexano n-hexano p.a. grau acs, cas nº 110-54-3. n-He-
xano, grau pa, aCs, teor mínimo 99,5%, acondicionado em frasco 
com 1 litro, [...]. Quantidade: 5.0 / litro. Marca: bioGraDE - ao 
preço de r$ 60,00 Un.
Empresa: lUDWiG bioTECnoloGia lTDa - ME, inscrita no 
CnpJ/MF sob o nº 01.151.850/0001-53.
item 7 - Ácido etilenodiaminotetracético, sal dissódico, 99-101%, 
para biologia molecular, Dnase, rnase e protease livre, acondi-
cionado em frasco com 500g [...]. Quantidade: 1.0 / Frasco. Marca: 
ludwig biotec - ao preço de r$ 585,00 Un.
Empresa: obaH proDUTos E sErViCos analiTiCos lTDa-
-Epp, inscrita no CnpJ/MF sob o nº 09.134.068/0001-38.
item 5 - Ácido hexacloroplatínico iV pa, teor mínimo de 40%, 
acondicionado em frasco com 1g, [...]. Quantidade: 40.0 / peça. 
Marca: CHEM - ao preço de r$ 808,30 Un.
Item 11 - Brometo de Potássio, grau PA, ACS, teor mínimo 99,8%, 
acondicionado em frasco com 100g, [...]. Quantidade: 15.0 / Frasco. 
Marca: CHEM - ao preço de r$ 460,30 Un.
item 13 - Cloreto de cobre (ii) dihidratado, Grau pa, aCs, teor 
mínimo 99% acondicionado em frasco com 250g, [...]. Quantidade: 
30.0 / Frasco. Marca: CHEM - ao preço de r$ 203,00 Un.
item 19 - luminol 97%, acondicionado em frasco com 5g, [...]. Quan-
tidade: 20.0 / Frasco. Marca: CHEM - ao preço de r$ 491,30 Un.
item 21 - Tiocianato de Cobalto (ii), grau pa, teor mínimo de 96%, 
acondicionado em frasco com 25g, [...]. Quantidade: 10.0 / Frasco. 
Marca: CHEM - ao preço de r$ 1.684,00 Un.
iTEM 15 FrUsTraDo.
Pela contratante: Jefferson José de Sousa - Diretor de Adminis-
tração e Finanças.
processo sGp-e: pCi 00009842/2022.

Cod. Mat.: 879275

FUnDaÇÃo UniVErsiDaDE Do EsTaDo DE sanTa CaTari-
na - rEiToria
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 1684/2022 - menor preço por lote. objeto: 
aquisição de Material Esportivo e de Fisioterapia e de academias 
para toda a UDEsC. início da entrega de propostas: às 14:00 
horas do dia 20/12/2022. Fim da entrega de propostas: às 14:00 
horas do dia 18/01/2023. abertura da sessão: a partir das 14:00 
horas do dia 18/01/2023. início da disputa: a partir das 14:15 horas 
do dia 18/01/2023. o Edital e seus anexos estão disponíveis no 
site www.portaldecompras.sc.gov.br. informações sobre o edital 
serão prestadas através do e-mail licita@udesc.br, ou no seguinte 
endereço: avenida Madre benvenuta, nº 2007, , CEp 88035-001, 
Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, no horário das 13:00 às 19:00, 
em dias úteis. processo sGp-e: UDEsC 00030716/2022.
E-Sfinge: 688A38B8B154F9DA41A6D4A6206CE8BE7112E2AB

Cod. Mat.: 879105

FUnDaÇÃo UniVErsiDaDE Do EsTaDo DE sanTa CaTarina
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a reitoria comunica o resultado do pregão Eletrônico nº 1537/2022. 
objeto: aQUisiÇÃo DE insTrUMEnTos MUsiCais – ToDa a 
UDEsC. item(ns): 7, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 57, 72, 76 

- Deserto, item(ns): 8, 44 - Frustrado, item(ns): 31, 33 - revogado, 
item(ns): 1, 3, 4, 9, 26 - br3 CoMÉrCio E DisTribUiÇÃo lTDa, 
Valor adjudicado: r$ 76.800,00, item(ns): 2, 5, 12, 21, 22, 23, 36, 
60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 - T.M.T insTrUMEnTos MU-
siCais lTDa, Valor adjudicado: r$ 37.079,70, item(ns): 6, 18, 27, 
28, 30, 35, 42, 47, 48, 61 - sUpEra bloCos liCiTaÇÕEs lTDa, 
Valor adjudicado: r$ 33.797,99, item(ns): 10, 13, 14, 17, 19, 24, 
25 - rbM DisTribUiDora E CoMÉrCio lTDa, Valor adjudicado: 
r$ 33.509,00, item(ns): 11, 15, 16, 20, 29, 32, 73, 74, 75 - assis 
Vaz insTrUMEnTos MUsiCais EirEli, Valor adjudicado: r$ 
11.854,80, item(ns): 49, 50 - laVna ViVaCE ConsUlToria 
EMprEsarial E CoMErCio DE ElETroniCos lTDa, Valor 
adjudicado: r$ 9.370,00, item(ns): 51, 52, 53, 54, 55, 56 - siDnEi 
lUis ViDal 28938827810, Valor adjudicado: r$ 55.148,00, item(ns): 
58, 59 - Gs CoMÉrCio DE insTrUMEnTos MUsiCais EirEli, 
Valor adjudicado: r$ 53.200,00, item(ns): 62 - arTHUr QUinT 
ozol 08340169904, Valor adjudicado: r$ 1.842,50.Valor Total 
adjudicado: r$ 312.601,99. processo: UDEsC 00043478/2022.

Cod. Mat.: 879159

Fundação Universidade do Estado de santa Catarina - RESUL-
TADO DE LICITAÇÃO

o reitor comunica o resultado do Tomada de preços nº 1539/2022. 
objeto: ConTraTaÇÃo DE EMprEsa para EXECUÇÃo Da 
rEForMa Do CEnTro DE CiÊnCias HUManas E Da EDUCa-
ÇÃo – FaED – Florianópolis/sC. lote Único - CONSTRUTORA 
CREDBENS LTDA EPP, Valor Total adjudicado: r$606.951,84. 
processo: UDEsC 47210/2022.

Cod. Mat.: 879205

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA –UDESC. 
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1450/2022. Ob-
jeto: sGp-e 47692-2022, trata-se de compra de kits bioquímicos e 
reagentes utilizados no analisador bioquímico plenno labtest, com 
a utilização dos recursos pelos projetos e programas submetidos 
pelo Edital nº 001/2021–paEX-proCEU/UDEsC, pelo programa 
de Extensão do Hospital de Clínicas Veterinárias ̀ Prof. Lauro Ribas 
Zimmer`. Valor: r$ 4.878,42. Fornecedor: pronTolab EQUipa-
MEnTos E proDUTos CiEnTÍFiCos lTDa. Fundamentação: 
artigo 25, i da lei nº 8.6666/93 Lages,  TIME \@ "d' de 'MMMM' 
de 'yyyy" 16 de dezembro de 2022. André Thaler Neto –Diretor 
Geral do CAV/UDESC.

Cod. Mat.: 879331

Companhia Catarinense de Águas e saneamento - Casan proce-
dimento licitatório Menor preço n. 383/2022 objeto: aQUisiÇÃo 
DE EQUipaMEnTos para ConTrolE DE pErDas DE ÁGUa 
- srs. abertura das propostas dia 05/01/2023 às 13h e sessão de 
Disputa dia 05/01/2023 às 14h. Edital disponível em www.casan.com.
br. Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa. 
87D85E9222aE838b760F72a48D81aa0bFaF28337

Cod. Mat.: 879301

Companhia Catarinense de Águas e saneamento - Casan proce-
dimento licitatório Menor preço n. 326/2022 objeto: rEGisTro 
DE prEÇos para aQUisiÇÃo EVEnTUal DE MEDiDorEs DE 
VazÃo para Uso nas insTalaÇÕEs Da srn. abertura das 
propostas prorrogado dia 05/01/2023 às 14h e sessão de Disputa 
dia 05/01/2023 às 15h . Edital disponível em www.casan.com.br. 
Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa. 
D17184F8a708F0C600D9CCa8D20767C832D5a949

Cod. Mat.: 879146

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
AVISO DE LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico 
nº 22/01217 – objeto: contratação de serviços de engenharia para 
desmonte autoportante de telecomunicações, manejo de fauna, 
na www.celesc.com.br – link “fornecedores”. Dúvidas: pregoeiro@
celesc.com.br. Código de registro TCE/sC: F7161483D1EFCb-
2706C766483aE7D328670F1D88

Cod. Mat.: 879115

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.
Resultado De Licitação – procedimento de licitação nº 0052/2022. 
Licitação Eletrônica: 948860.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia portuária para executar a obra de derrocagem da 
lage localizada no berço 101. Resultado: FraCassaDo. são 
Francisco do sul/sC, 15/12/2022. pregoeiro – ricardo da Costa. 
SGPE: PSFS 2407/2021. CÓDIGO REGISTRO TCE: a629D86D-
9D635ba4F6106aa7D75bb043511F3EDE

Cod. Mat.: 879165

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/SAP/2021
Contratada: MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
origem: pregão Eletrônico nº 104/sap/2021
objeto: reequilíbrio Econômico-Financeiro.
Dotação Orçamentária: UG 54096 / Subação 11043 / Item 33.90.30.07 
/ Fonte 0.1.11.000037
assinatura: 09 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: amilton Galvani
sap 63729/2022
GGG 2022as019597

Cod. Mat.: 879148

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/SAP/2022
Contratada: FUNDO   ROTATIVO   DA PENITENCIÁRIA  AGRÍ-
COLA  DE  CHAPECÓ
origem DispEnsa DE liCiTaÇÃo nº 286/sap/2022
objeto: aquisição de tela de alambrado e palanques de concreto 
para atendimento das unidades prisionais e socioeducativas
Valor Total: r$ 105.900,00
Dotação Orçamentária: UG 54096 /Subação 014890 Item 33.91.30.24 
//Fonte 7.6.19.000025
assinatura: 05 de dezembro de 2022
Vigência: 31 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: alecsandro zani
sap 85785/2022
GGG 2022as22302

Cod. Mat.: 879360

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/SAP/2022
Contratada: InFraCorp CoMÉrCio  E  sErViÇo  EirEli
origem: prEGÃo ElETrÔniCo nº 187/sap/2022
Objeto: Aquisição  de  insumos,  para  Oficina  Laboral  – Marce-
naria  -  projeto  proCap  5°  CiClo  -  Convênio  siConV  n°  
891728/2019  da  Colônia  penal agroindustrial de palhoça
Valor Total: r$ 74.040,00
Dotação Orçamentária: UG 54096 /Subação 10920/Item 33.90.30.22/
Fonte 0.6.28.000000, 7.2.19.000025
assinatura: 09 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: andreza roberta Costa
sap 140967/2022
GGG 2022as022297

Cod. Mat.: 879346

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/SAP/2022
Contratada: SUPERA BLOCOS LICITAÇÕES LTDA.
origem: prEGÃo ElETrÔniCo nº 149/sap/2022
Objeto: aquisição de máquinas e equipamentos para Oficina Labo-
ral - Marcenaria - projeto proCap 5°ciclo – Convênio siConV n° 
891728/2019 da Colônia penal agroindustrial de palhoça.
Valor Total: r$ 6.402,00
Dotação Orçamentária: UG 54096 /Subação 10920/Item 33.90.30.42/ 
44.90.52.38/ Fonte 0.6.28.000000/ 7.2.19.000025.
assinatura: 06 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: Helenson rodrigo Faria
sap 140809/2022
GGG 2022as22288

Cod. Mat.: 879303

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA - SAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 134/SAP/2022
Contratada: J&A SOLUÇÕES ECOMMERCE LTDA.
origem: prEGÃo ElETrÔniCo nº 156/sap/2022
Objeto: aquisição de equipamentos de informática, tecnologia e 
segurança.
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Valor Total: r$ 1.704,00
Dotação Orçamentária: UG 54096 /Subação 14875/Item 33.90.30.17/
Fonte 0.2.19.000025
assinatura: 06 de dezembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: Janete Maria Chaves brandão
sap 140105/2022
GGG 2022as21558

Cod. Mat.: 879258

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 532/2022 - DL 589/2022 – SED 189324/2022 – SIGEF: 
2022AS021787
Contratada: orbEnK aDMinisTraÇÃo E sErViÇos lTDa. 
obJETo: Contratação emergencial de empresa especializada 
prestação de serviços de terceirização de mão de obra para 43 
postos de apoio administrativo i, 26 postos de servente, 08 postos 
de recepcionista, 06 postos de Telefonista, 03 zelador, 05 auxiliar 
de Serviços Gerais e 15 postos de Auxiliar de Informática, para 
atender as necessidades da CrE de Florianópolis, Conselho Es-
tadual de Educação, almoxarifado Central e o órgão Central da 
secretaria de Educação de santa Catarina. Valor Total do Contrato 
por 180 dias: R$ 3.592.586,10. Dotação Orçamentária: Fonte: 
100. sufunção/ações: 368/14272/11562/4840. Elem. Despesa: 
33.90.39. Vigência: contado a partir do dia 28.12.2022 por até 180 
dias. assinado em 16/12/2022. Maria Tereza paulo Hermes Cobra 
pela sED e ronaldo benkendorf pela Empresa.

Cod. Mat.: 879178

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
TErCEiro TErMo aDiTiVo ao ConTraTo 487/2021 - CC 
124/2021 - siE 24734/2022 - siGEF 2022as021283
ConTraTaDa: E.s.E. ConsTrUÇÕEs lTDa. obJETo: ClÁU-
sUla priMEira: alteração de serviços, relativos ao contrato n.º 
487/2021. ClÁUsUla sEGUnDa: alterada a ClÁUsUla QUinTa 
– Do Valor Do ConTraTo, CrÉDiTos orÇaMEnTÁrios E 
rEaJUsTE, com o acréscimo de r$ 136.090,28 com percentual 
de 3,23%, passando o valor do contrato para r$ 4.415.427,60. 
assinado em 16/12/2022. Maria Tereza paulo Hermes Cobra pela 
sED e Hugo sebastião Malagoli pela Empresa.

Cod. Mat.: 879225

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
QUinTo TErMo aDiTiVo ao ConTraTo 141/2021 – rDC 
97/2020/siE - siGEF 2022as022141 - siE 39919/2022
ConTraTaDa: Coral E VilpErT EnGEnHaria E Cons-
TrUÇÃo lTDa ME. obJETo: prorrogação do prazo de vigência 
e execução dos serviços do Contrato 141/2021, com o acréscimo 
de 120 dias para a execução dos serviços e para a vigência do 
contrato, com início da prorrogação do prazo da execução dos 
serviços em 21/11/2022 e término em 20/03/2023, e com o início 
da prorrogação da vigência contratual em 19/02/2023 e término 
em 18/06/2023. assinado em 16/12/2022. Maria Tereza paulo 
Hermes Cobra pela sED e Maristela Coral Vilpert pela Empresa.

Cod. Mat.: 879230

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 557/2022 - CC 257/2022- SED 71550/2022 - SIGEF 
2022AS021783
Contratada: UlTrasolo sonDaGEns E pErFUraÇÕEs EirEli. 
obJETo: contratação de empresa para execução de sonDaGEM 
GEOTÉCNICA, das edificações da Regional 02 - MARAVILHA, com-
preendendo os municípios de bom Jesus do oeste, Flor do sertão, 
Formosa do sul, iraceminha, irati, Jardinópolis, Maravilha, Modelo, 
pinhalzinho, Quilombo, romelândia, saltinho, santa Terezinha do 
progresso, santiago do sul, são Miguel da boa Vista, saudades, 
serra alta, sul brasil, Tigrinhos e União do oeste, pertencentes 
à secretaria de Estado da Educação de santa Catarina. Valor 
do Contrato: R$ 149.040,00. Dotação Orçamentária: Fonte: 320. 
Subação: 12482. Elem. Despesa: 33.90.39.05. Vigência: será de 
360 dias contados a partir da assinatura do contrato. assinado em 
16/12/2022. Maria Tereza paulo Hermes Cobra pela sED e itajai 
Martim pela Empresa.

Cod. Mat.: 879292

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 340/2022 – TP 
349/2021 - SED 209313/2022 - SIGEF 2022AS021701
ConTraTaDa: MVK EnGEnHaria E ConsTrUÇÕEs lTDa ME. 
obJETo: prorrogação do prazo de vigência e execução de serviço 
do Contrato 340/2022 – Cláusula Sétima – com o acréscimo de 
180 dias para a execução dos serviços e 189 dias para a vigência 
do contrato, com início de prorrogação do prazo de execução dos 

serviços em 30/12/2022 e término em 27/06/2023, e com início 
de prorrogação e prazo de vigência em 20/03/2023 e término em 
24/09/2023. assinado em 16/12/2022 Maria Tereza paulo Hermes 
Cobra pela sED e Douglas Vill pela Empresa.

Cod. Mat.: 879314

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 34/2022 – CC 
169/2021 – SED 208579/2022- SIGEF 2022AS021960
ConTraTaDa: E.s.E. ConsTrUÇÕEs lTDa. obJETo: pror-
rogação do prazo de vigência e execução de serviço do Contrato 
60/2022 – Cláusula Sétima – com o acréscimo de 150 dias para a 
execução dos serviços e 158 para a vigência do contrato, com início 
de prorrogação do prazo de execução dos serviços em 06/01/2023 
e término em 04/06/2023, e com início de prorrogação de prazo de 
vigência em 29/03/2023 e término em 02/09/2023. assinado em 
16/12/2022. Maria Tereza paulo Hermes Cobra pela sED e Hugo 
sebastião Malagoli pela Empresa.

Cod. Mat.: 879335

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2014 – DL 02/2014 – 
ADR CURITIBANOS - SED 208930/2022 - SIGEF 2022AS022001
ConTraTaDa: loCaTÁrio e a assoCiaÇÃo bEnEFiCEnTE 
FrEi roGÉrio. obJETo: alteração do prazo de vigência do 
Contrato de locação de imóvel n° 02/2014 – aDr CUriTibanos, 
ClÁUsUla QUarTa – prazo, com a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato dando início em 01/01/2023 e término em 
31/12/2023. assinado em 16/12/2022, Maria Tereza paulo Hermes 
Cobra pela sED e alzani adriano scur pela Empresa.

Cod. Mat.: 879332

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 329/2022 – CV 
365/2021 - SED 206501/2022 - SIGEF 2022AS021773
ConTraTaDa: J. KlosTEr EnGEnHaria lTDa. obJETo: 
prorrogação do prazo de vigência e execução dos serviços do 
Contrato 329/2022, com o acréscimo de 180 dias para a execução 
dos serviços e 198 dias para a vigência do contrato, com início da 
prorrogação do prazo em 19/12/2022 e término em 16/06/2023, e 
com o início da prorrogação da vigência contratual em 01/03/2023 
e término em 14/09/2023. assinado em 16/12/2022. Maria Tereza 
paulo Hermes Cobra pela sED e Joelmir Kloster pela Empresa.

Cod. Mat.: 879355

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
VIGÉSIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2008 – DL 
27/2008 – SED 199827/2022 - SIGEF 2022AS022002
ConTraTaDa: loCaTÁrio e a assoCiaÇÃo anTonio ViEira 
- ASAV. OBJETO: alteração da Cláusula Quarta - PRAZO, referente 
ao prazo de vigência do contrato, com o acréscimo de 12 meses, 
tendo início de em 01/01/2023 e término em 31/12/2023. assinado 
em 16/12/2022. Maria Tereza paulo Hermes Cobra pela sED e 
Ubaldo immig pela Empresa.

Cod. Mat.: 879358

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 289/2020 – DL 
92/2020 – SED 199802/2022. - SIGEF 2022AS020524
ConTraTaDa: loCaTÁrio e a Empresa WalDEMiro sCUrsEl 
& Cia lTDa. obJETo: alteração da ClÁUsUla QUarTa - prazo, 
referente ao prazo de vigência do contrato, com o acréscimo de 12 
meses, tendo início de em 28/12/2022 e término em 27/12/2023. 
assinado em 16/12/2022. Maria Tereza paulo Hermes Cobra pela 
sED e Waldemiro scursel pela Empresa.

Cod. Mat.: 879361

sECrETaria DE EsTaDo Da inFraEsTrUTUra E MobiliDaDE
EXTraTo DE ConTraTo Da liCiTaÇÃo CC 012/2014.
OITAVO Termo aditivo (Unilateral) ao Contrato PJ. 097/2014 Con-
tratante: siE. Contratada: Viga – pavimentação e obras ltda. 
Objeto: supressão de valor em r$ 905.994,88 (novecentos e cinco 
mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) 
com fundamento na resolução siE nº 001/2020 publicada no 
DoE em 14/10/2020, que estipulou os critérios para a concessão 
do reequilíbrio econômico-financeiro dos materiais betuminosos. 
Fundamentação Legal: Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Local e data: Florianópolis, 16/12/2022. Signatário: 
Secretário Thiago Augusto Vieira. GGG: 2022AS018939.

Cod. Mat.: 879164

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 1º TErMo aDiTiVo ao CT 464/2022 – processo 
sEs 229744/2022.
Edital nº 1833/2022, na modalidade de Dispensa de licitação, 
processo sEs 148900/2022.

ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: GEs araucaria Comércio de produtos Cirúrgicos 
Hospitalares ltda. CnpJ nº 26.295.633/0001-68.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: acréscimo de 20% sobre 
o quantitativo inicial total do item 1 para o Hospital Hans Dieter 
scmidt (HrHDs).
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor Do ConTraTo: o valor 
total do acréscimo é de r$ 2.800,00. o percentual do acréscimo 
representa aproximadamente 20% sobre o quantitativo inicial do 
item 1 do contrato para o HrHDs.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 15 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado da 
saúde e Gilson Felix alves pela empresa GEs araucaria Comércio 
de produtos Cirúrgicos Hospitalares ltda.
protocolo siGEF GGG 2022as021985.

Cod. Mat.: 879350

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 2505/2021 – processo sEs 226094/2022, referente 
ao processo sEs 154680/2021, licitação 2829/2021, modalidade 
de pregão Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde.
ConTraTaDa: soma/sC produtos Hospitalares ltda – CnpJ n° 
05.531.725/0001-20.
ClÁUsUla priMEira – obJETo: o presente Termo aditivo tem 
por objeto o acréscimo de 25% do quantitativo do item 17.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor aTUalizaDo Da aTa DE 
rEGisTro DE prEÇos: Em decorrência da alteração mencionada 
na Cláusula Primeira deste Termo, fica estabelecido o novo valor 
total da ata de registro de preços de r$ 6.087,36 para o valor 
atualizado de r$ 7.609,20 (sete mil e seiscentos e nove reais e 
vinte centavos).
ClÁUsUla QUarTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições da Ata de Registro de Preços, 
desde que não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 15/12/2022.
siGnaTÁrio: Edinei Carlos da silva pela Contratante.
protocolo siGEF GGG 2022as021848.

Cod. Mat.: 879354

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs: ATA 2348/2022
psEs 194865/2022 – pE 2405/2022. Empresa: CMS Científica 
do Brasil Ltda. objeto: Materiais de laboratório – laCEn. Valor 
total r$ 10.780,00. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 879320

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs: ATA 2382/2022
psEs 175534/2022 – pE 2230/2022. Empresa: Medcorp Saúde 
Tecnologia Ltda. objeto: Materiais de Enfermaria e Cirurgia – GE-
bEr. Valor total r$ 12.480,00. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 879321

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 600/2022 – processo sEs 226101/2022, referente 
ao processo sEs 12502/2022, licitação 262/2022, modalidade 
de pregão Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde.
ConTraTaDa: inovamed Hospitalar ltda – CnpJ n° 12.889.035/0001-
02.
ClÁUsUla priMEira – obJETo: o presente Termo aditivo tem 
por objeto o acréscimo de 25% do quantitativo do item 30.
ClÁUsUlasEGUnDa – Do Valor aTUalizaDo Da aTa DE 
rEGisTro DE prEÇos: Em decorrência da alteração mencionada 
na Cláusula Primeira deste Termo, fica estabelecido o novo valor 
total da ata de registro de preços de r$ 6.119,964 para o valor 
atualizado de r$ 7.649,955 (sete mil e seiscentos e quarenta e 
nove reais e novecentos e cinquenta e cinco milésimos de reais).
ClÁUsUla QUarTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições da Ata de Registro de Preços, 
desde que não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 15/12/2022.
siGnaTÁrio: Edinei Carlos da silva pela Contratante.
protocolo siGEF GGG 2022as021844.

Cod. Mat.: 879322

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs: ATA 2298/2022
psEs 139905/2022 – pE 1884/2022. Empresa: Log Lab Co-
mércio de Produtos de Laboratório ME. objeto: Materiais de 
laboratório – laCEn. Valor total r$ 69.980,00. inteiro teor: www.
sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 879323
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sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs: ATA 2291/2022
psEs 180576/2022 – pE 2220/2022. Empresa: Suprema Farma 
Farmacia de Manipulação Ltda. objeto: Medicamentos Manipu-
lados – GEJUD/DiaF. Valor total r$ 58.242,00. inteiro teor: www.
sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 879324

a sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs torna público: Errata 
do Contrato 451/2022. Processo SES 102417/2022. Edital PE 
1378/2022 - Empresa: parTnEr FaMilia aDM DE ConVÊnios 
lTDa. CnpJ: 35.036. 659/0001-82.
Assunto: Correção no descritivo do valor unitário na tabela no item 2.1.

Cod. Mat.: 879334

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE
EXTraTo Do ConTraTo DE prEsTaÇÃo DE sErViÇos no 
sUs nº 0155/2022 - sEs 226046/2022 - EDiTal DE CHaMaDa 
pÚbliCa 1495/2022
Entidade: associação Vida nova - Combate ao Álcool e Dependência 
Química do Extremo sul Catarinense
Município: Ermo
Cnpj: 19.415.260/0001-56
objeto: prestação de serviços de acolhimento de pessoas com 
dependência de substância psicoativa, independente de credo, 
etnia ou orientação sexual, após o processo de desintoxicação, 
quando requerido pela natureza da dependência, aos usuários do 
sistema Único de saúde – sUs, partes integrantes deste Contrato.
Vigência: 01º/12/2022 a 31/12/2022.
Resumo de programação orçamentária mensal:
r$ 15.000,00
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022
aldo baptista neto
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879366

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE
EXTraTo Do ConTraTo DE prEsTaÇÃo DE sErViÇos no 
sUs nº 0157/2022 - sEs 243959/2022 - EDiTal DE CHaMaDa 
pÚbliCa 1495/2022
Entidade: associação social e Cultural renascer
Município: Gravatal
Cnpj: 22.474.839/0001-02
objeto: prestação de serviços de acolhimento de pessoas com 
dependência de substância psicoativa, independente de credo, 
etnia ou orientação sexual, após o processo de desintoxicação, 
quando requerido pela natureza da dependência, aos usuários do 
sistema Único de saúde – sUs, partes integrantes deste Contrato.
Vigência: 01º/01/2023 a 31/12/2023.
Resumo de programação orçamentária mensal:
r$ 15.000,00
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022
aldo baptista neto
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879367

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE
EXTraTo Do 14º TErMo aDiTiVo ao ConTraTo DE prEs-
TaÇÃo DE sErViÇos no sUs 003/2017 - sEs 15421/2018 
- EDiTal DE CHaMaDa pÚbliCa 095/2017
Entidade: Sociedade Beneficente D. Daniel Hostin - Hospital 
santa Clara
Município: otacílio Costa
Cnpj: 83.012.617/0001-54
Objeto: Inclusão de cláusula contratual visando o atendimento da 
lei Federal nº 13.709/2018 – lei Geral de proteção de Dados, que 
dispõe sobre a coleta, armazenamento, tratamento e compartilha-
mento de dados pessoais, conforme orientação do ofício Circular 
nº 28/2021/CGE/sEa.
Florianópolis, 22 de novembro de 2022
aldo baptista neto
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879368

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE
EXTraTo Do 15º TErMo aDiTiVo ao ConTraTo DE prEs-
TaÇÃo DE sErViÇos no sUs nº 003/2017 - sEs 15421/2018 
- EDiTal DE CHaMaDa pÚbliCa 095/2017
Entidade: Sociedade Beneficente D. Daniel Hostin - Hospital 
santa Clara
Município: otacílio Costa
Cnpj: 83.012.617/0001-54
objeto: prorrogação da vigência do contrato de prestação de ser-
viços de natureza contínua nº 003/2017 a partir de 1º de janeiro 
de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023,com base na decisão 
judicial constante no psEs 15421/2018, autos da ação civil pública 
cível n.5000175-98.2020.8.24.0086/sC.
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022
aldo baptista neto
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879369

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs: ATA 2362/2022
psEs 189759/2022 – pE 2345/2022. Empresa: Erefarma Produtos 
Para Saúde Eireli EPP . objeto: Medicamentos para atendimento 
de ordens Judiciais para Gerência de bens Judiciais (GEJUD). Valor 
total r$ 6.555,60. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 879263

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs: ATA 2374/2022
psEs 68854/2022 – pE 2453/2022. Empresa: Hospitália Cirúrgica 
Catarinense Ltda objeto: órteses, próteses e materiais especiais, 
com cedência de equipamentos em regime de comodato – HGCr/
HrsJ/HDWC. Valor total r$ 2.360.618,12. inteiro teor: www.sgpe.
sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 879149

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE
EXTraTo Do 2º TErMo aDiTiVo ao ConTraTo DE prEsTaÇÃo 
DE sErViÇos no sUs 052/2022 - sEs 97432/2022 - EDiTal 
DE CHaMaDa pÚbliCa 2376/2019
Entidade: associação Hospitalar e Educacional de pomerode - 
Hospital e Maternidade rio do Testo
Município: pomerode
CnpJ: 85.461.093/0005-38
objeto: acréscimo mensal, tendo em vista ofício nº 208/2022/
HMrT do Hospital e Maternidade rio do Testo com solicitação 
para inclusão do procedimento de Gasometria – 02.02.01.073-2 
em razão da aquisição de equipamento por meio do Convênio nº 
2022Tr001284 programa 2022011452 proposta 027602 do Fundo 
Estadual de saúde, conforme documentos constantes no processo 
sEs 186038/2022.
Vigência: a partir da competência dezembro de 2022
Resumo de programação orçamentária mensal:
r$ 234,75
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022
aldo baptista neto
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879161

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE
EXTraTo Do 3º TErMo aDiTiVo ao ConTraTo DE prEsTaÇÃo 
DE sErViÇos no sUs 052/2022 - sEs 97432/2022 - EDiTal 
DE CHaMaDa pÚbliCa 2376/2019
Entidade: associação Hospitalar e Educacional de pomerode - 
Hospital e Maternidade rio do Testo
Município: pomerode
Cnpj: 85.461.093/0005-38
objeto: prorrogação da vigência do contrato de prestação de ser-
viços de natureza contínua nº 052/2022 a partir de 1º de janeiro 
de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023, conforme autorização 
do Sr. Secretário às fls. 12 do SES 179086/2022.
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022
aldo baptista neto
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 879162

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 1º TErMo aDiTiVo ao CT 435/2022 – processo 
sEs 231710/2022.
Edital nº 1551/2022, na modalidade de Dispensa de licitação, 
processo sEs 120540/2022.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: petineli Distribuidora de Material Médico Hospitalar 
ltda. CnpJ nº 74.913.278/0001-96.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: acréscimo de aproxima-
damente 23,33% sobre o quantitativo inicial total do item 1 para o 
Hospital Hans Dieter scmidt (HrHDs).
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor Do ConTraTo: o valor 
total do acréscimo é de r$ 683,20. o percentual do acréscimo 
representa aproximadamente 23,33% sobre o quantitativo inicial 
do item 1 do contrato para o HrHDs.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 14 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e Felipe petineli ambrozio pela empresa petineli Distri-
buidora de Material Médico Hospitalar ltda.
protocolo siGEF GGG 2022as022010.

Cod. Mat.: 879167

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs: ATA 2367/2022
psEs 189759/2022 – pE 2345/2022. Empresa: Sulmedic Comércio 
de Medicamentos Eireli. objeto: Medicamentos para atendimento 
de ordens Judiciais para Gerência de bens Judiciais (GEJUD). Valor 
total r$ 3.144,96. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 879181

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 3º TErMo aDiTiVo ao CT 035/2020 – processo 
sEs 69575/2019 - Edital 2432/2019, modalidade pregão Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: lícia Gabriella Crato aguiar ME – CnpJ nº 
32.368.845/0001-20.
ClÁUsUla priMEira – obJETo: Este termo aditivo tem por  ob-
jeto a prorrogação da vigência do contrato, a partir de  01/01/2023 
até 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor Do ConTraTo: Este Termo 
Aditivo implicará em um valor total de R$ 13.520,00 findado o novo 
período de vigência.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 15 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado da 
saúde e lícia Gabriella Crato aguiar pela Empresa licia Gabriella 
Crato aguiar ME.
protocolo siGEF GGG 2022as021818.

Cod. Mat.: 879191

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 2º TErMo aDiTiVo ao CT 183/2021 – processo 
sEs 127983/2020 – licitação nº 2540/2020, modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: M. i. sTEFE FErrEira ME – CnpJ nº 
31.461.634/0001-75.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 45.759,48.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 15 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e Maria inês stefe Ferreira pela empresa M. i. sTEFE 
FErrEira ME.
protocolo siGEF GGG 2022as021845.

Cod. Mat.: 879192

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs: ATA 2360/2022
psEs 189759/2022 – pE 2345/2022. Empresa: Onco Prod 
Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda. 
objeto: Medicamentos – ordem Judicial - GEJUD. Valor total r$ 
553.266,00 inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 879196

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs: ATA 2366/2022
psEs 189759/2022 – pE 2345/2022. Empresa: Pharma Log Produtos 
Farmacêuticos Eireli. objeto: Medicamentos para atendimento de 
ordens Judiciais para Gerência de bens Judiciais (GEJUD). Valor 
total r$ 2.894,40 inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 879187

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FEs: ATA 2365/2022
psEs 189759/2022 – pE 2345/2022. Empresa: Medilar Importa-
ção e Distribuição de Produtos Médicos e Hospitalares S/A. 
objeto: Medicamentos – ordem Judicial - GEJUD. Valor total r$ 
2.772,00. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 879210

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 2º TErMo aDiTiVo ao CT 132/2021 – processo 
sEs 97791/2019 – licitação nº 2571/2020, modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: Joinville resiliência participações ltda. ME – CnpJ 
nº 33.154.655/0001-73.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este termo aditivo tem 
por objeto a prorrogação da vigência contratual de 01/01/2023 a 
31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023,re-
presentando para o período de vigência o total de r$ 15.600,00.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 15 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e Valéria Guimarães pereira pela empresa Joinville 
resiliência participações ltda. ME.
protocolo siGEF GGG 2022as021728.

Cod. Mat.: 879052
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a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 4º TErMo aDiTiVo ao CT 074/2019 – processo 
sEs 165097/2022 – licitação nº 2955/2018, modalidade pregão 
presencial.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: rMs & GC Medicina e saúde ltda – resiliência Me-
dicina e saúde & Consultoria e Gestão. – CnpJ 27.852.816/0001-08.
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: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, para 
o período de vigência no total de r$ 195.574,30.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 15 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado da 
saúde e Wladmir pinheiro pires pela empresa rMs & GC Medicina e 
saúde ltda – resiliência Medicina e saúde & Consultoria e Gestão.
protocolo siGEF GGG 2022as020185.

Cod. Mat.: 879054

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 1º TErMo aDiTiVo ao CT 155/2022 – processo 
sEs 191761/2022 – licitação nº 3005/2021, modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: CEnTro DE DiaGnósTiCo por iMaGEM 
laGEs lTDa. – CnpJ nº 19.655.657/0001-15.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este termo aditivo tem por 
objeto a prorrogação da vigência do contrato, a partir de 21/03/2023 
até 20/03/2024.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 580.177,92.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 14 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios luciano Jorge Konescki pela secretaria de Estado 
da saúde e rodolpho luiz de Faria Marsico pela empresa CEnTro 
DE DiaGnósTiCo por iMaGEM laGEs lTDa.
protocolo siGEF GGG 2022as020563.

Cod. Mat.: 879055

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 2º TErMo aDiTiVo ao CT 100/2021 – processo 
sEs 152793/2020 – licitação nº 3027/2020, modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: parTnEr FaMÍlia aDMinisTraÇÃo DE Con-
VÊnios lTDa ME – CnpJ nº 35.036.659/0001-82.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 11.336,00.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 14 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado da 
saúde e Jôni Franck nunes Costa pela empresa partner Família 
administração de Convênios ltda ME.
protocolo siGEF GGG 2022as021498.

Cod. Mat.: 879057

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 2º TErMo aDiTiVo ao CT 091/2021 – processo 
sEs 152099/2020 – licitação nº 2964/2020, modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: ViTal saÚDE inTEGraDa lTDa ME. – CnpJ 
nº 32.707.391/0001-75.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 10.483,20.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 12 de dezembro de 2022.

siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e Joanna Callado pela empresa Vital saúde integrada 
ltda ME.
protocolo siGEF GGG 2022as021462.

Cod. Mat.: 879060

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 3º TErMo aDiTiVo ao CT 439/2020 – processo 
sEs 71400/2020 – licitação nº 1636/2020, modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: ViTal saÚDE inTEGraDa lTDa ME. – CnpJ 
nº 32.707.391/0001-75.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 31.236,40.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 14 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e Joanna Callado pela empresa Vital saúde integrada 
ltda ME.
protocolo siGEF GGG 2022as021604.

Cod. Mat.: 879061

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 3º TErMo aDiTiVo ao CT 366/2020 – processo 
sEs 44207/2020 – licitação nº 1016/2020 – Modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: alinE DaViD saÚDE DoMiCiliar – Epp – CnpJ 
nº 18.736.299/0001-02.
ClÁUsUla priMEira – obJETo: Este termo aditivo tem por 
objeto a prorrogação da vigência do contrato, a partir de 01/01/2023 
até 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência o total de r$ 13.097,76.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 15 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e aline David pockrandt Ferreira pela empresa aline 
David saúde Domiciliar – Epp.
protocolo siGEF GGG 2022as021461.

Cod. Mat.: 879064

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 7º TErMo aDiTiVo ao CT 744/2018 – processo 
sEs 134474/2022 – licitação nº 1984/2018, modalidade pregão 
presencial.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: MaCro E MiCro anaToMia paTolóGiCa 
ss. – CnpJ 80.675.309/0001-10.
ClÁUsUla priMEira – obJETo: Este termo aditivo tem por objeto 
a prorrogação da vigência contratual de 01/01/2023 até 17/10/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor Do ConTraTo: Este Termo 
Aditivo implicará em um valor total de R$ 233.187,50, 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: 15 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e Macro e Micro anatomia patológica ss pela empresa 
Macro e Micro anatomia patológica ss.
protocolo siGEF GGG 2021as020338.

Cod. Mat.: 879066

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 3º TErMo aDiTiVo ao CT 297/2020 – processo 
sEs 144152/2022 – licitação nº 088/2020, modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: MEDiCal arMazEnaGEM, loGÍsTiCa E Dis-
TribUiÇÃo lTDa  – CnpJ nº 22.015.712/0001-17.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.

ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 252.885,84.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 15 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado da 
saúde e Josino Garcia neto pela empresa Medical armazenagem, 
logística e Distribuição ltda.
protocolo siGEF GGG 2022as020339.

Cod. Mat.: 879068

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 2º TErMo aDiTiVo ao CT 006/2021 – processo 
sEs 113629/2020 – licitação nº 2389/2020, modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: parTnEr FaMÍlia aDMinisTraÇÃo DE Con-
VÊnios lTDa ME – CnpJ nº 35.036.659/0001-82.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 9.880,00.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 15 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado da 
saúde e Jôni Franck nunes Costa pela empresa partner Família 
administração de Convênios ltda ME.
protocolo siGEF GGG 2022as021893.

Cod. Mat.: 879070

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 6º TErMo aDiTiVo ao CT 128/2018 – processo 
sEs 179321/2022 – licitação nº 3248/2016, modalidade pregão 
presencial.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: sErTin CoMÉrCio E sErViÇos TÉCniCos 
DE insTrUMEnTaÇÃo lTDa  – CnpJ nº 45.997.558/0001-21.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, repre-
sentando para o período de vigência no total de r$ 1.572.795,96.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 5 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios luciano Jorge Konescki pela secretaria de Estado 
da saúde e Dyane de Melo Costa pela empresa sertin Comércio 
e serviços Técnicos de instrumentação ltda.
protocolo siGEF GGG 2022as020305.

Cod. Mat.: 879071

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 1º TErMo aDiTiVo ao CT 092/2022 – processo 
sEs 186861/2022 – licitação nº 1801/2021, modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: W & z CoMÉrCio E sErViÇos HospiTalarEs 
lTDa. – CnpJ nº 05.968.162/0001-31.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este termo aditivo tem por 
objeto a prorrogação da vigência do contrato, a partir de 11/02/2023 
até 10/02/2024.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 475.892,04.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 14 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado da 
saúde e Desereet zahlouth pedroso pela empresa W&z Comércio 
e serviços Hospitalares ltda.
protocolo siGEF GGG 2022as021065.

Cod. Mat.: 879077

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 8º TErMo aDiTiVo ao CT 593/2018 – processo 
sEs 138786/2022 – licitação nº 1554/2018, modalidade pregão 
presencial.
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ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: nEUroMED DiaGnósTiCos nEUrolóGiCos 
lTDa. Epp  – CnpJ nº 05.904.234/0001-87.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/07/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 490.000,00.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 15 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e lúcia sukys Claudino pela empresa neuromed Diag-
nósticos neurológicos ltda Epp.
protocolo siGEF GGG 2022as021108.

Cod. Mat.: 879079

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 2º TErMo aDiTiVo ao CT 319/2021– processo sEs 
108302/2020, Edital nº 1003/2021, modalidade pregão Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde CnpJ sob o n° 80.673.411/0001-87,
ConTraTaDa: air liquide brasil ltda – CnpJ n° 00.331.788/0060-79.
ClÁUsUla priMEira – obJETo: Este termo aditivo tem por objeto 
a prorrogação da vigência contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 16.403,10.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem como disposto neste Instrumento.
DaTa: 14 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado da 
saúde e adriana Ferreira rosa da silva Desengrini pela empresa 
air liquide brasil ltda.
aprovação GGG 2022as021110.

Cod. Mat.: 879080

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 2º TErMo aDiTiVo ao CT 095/2021 – processo 
sEs 156475/2020 – licitação nº 3074/2020, modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: ViTal saÚDE inTEGraDa lTDa ME. – CnpJ 
nº 32.707.391/0001-75.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 13.461,76.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 14 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e Joanna Callado pela empresa Vital saúde integrada 
ltda ME.
protocolo siGEF GGG 2022as021112.

Cod. Mat.: 879081

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 3º TErMo aDiTiVo ao CT 130/2021 – processo 
sEs 220002/2022.
Edital 259/2021, modalidade Dispensa de licitação, processo 
sEs 168306/2020.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: incorporadora Cardoso ltda. - CnpJ 08.926.922/0001-
36 e Cocamar inc. e adm. de bens ltda. - CnpJ 20.426.399/0001-84.
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: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 165.899,40.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem como disposto neste Instrumento.
DaTa: 14 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado da 
saúde e Marta Claudia Juver Cardoso pela empresa incorporadora 
Cardoso ltda. e leandro luiz Cardoso pela empresa Cocamar inc. 
e adm. de bens ltda.
protocolo siGEF GGG 2021as021113.

Cod. Mat.: 879083

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 10º TErMo aDiTiVo ao CT 278/2018 – processo 
sEs 152004/2022 – licitação nº 0089/2018, modalidade pregão 
presencial.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: QUalYMEDiC CoMÉrCio E assisTÊnCia 
TÉCniCa lTDa. Epp – CnpJ nº 10.763.524/0001-98.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 28/02/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$  10.569,00.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 2 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da Saúde e Arlei Gláucio Dias pela empresa QUALYMEDIC CO-
MÉrCio E assisTÊnCia TÉCniCa lTDa. Epp.
protocolo siGEF GGG 2022as020281.

Cod. Mat.: 879086

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 3º TErMo aDiTiVo ao CT 419/2020 – processo 
sEs 149336/2022 – licitação nº 923/2020, modalidade pregão 
Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: JUarEz aUGUsTo sElVa insTrUMEnTais 
CirÚrGiCos – Epp – CnpJ nº 00.397.450/0001-60.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 201.816,00.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 2 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado da 
saúde e Juarez augusto selva pela empresa JUarEz aUGUsTo 
sElVa insTrUMEnTais CirÚrGiCos – Epp.
protocolo siGEF GGG 2022as020239.

Cod. Mat.: 879087

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 6º TErMo aDiTiVo ao CT 526/2018 – processo 
sEs 169244/2022 – Edital nº 1979/2018, modalidade inexigibili-
dade de licitação.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: pHilips MEDiCal sYsTEMs lTDa. – CnpJ nº 
58.295.213/0023-83.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este termo aditivo tem por 
objeto a prorrogação da vigência do contrato, a partir de 01/01/2023 
até 09/09/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 10.000,00.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 12 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 2022as017398.

Cod. Mat.: 879088

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 6º TErMo aDiTiVo ao CT 004/2018 – processo 
sEs 144612/2022 – Dispensa de licitação nº 24/2017.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: Dellan administradora de bens sa – CnpJ nº 
09.202.963/0001-42.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 82.786,80.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 28 de novembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e antônio renato Dellandrea pela empresa Dellan ad-
ministradora de bens sa.
protocolo siGEF GGG 2022as019758.

Cod. Mat.: 879091

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 3º TErMo aDiTiVo ao CT 016/2020 – processo 
sEs 93074/2019, Edital 2394/2019, modalidade pregão Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde CnpJ sob o n° 80.673.411/0001-87,
ConTraTaDa: Vital saúde integrada ltda. ME - CnpJ n° 
32.707.391/0001-75. ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este 
termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual 
de 01/01/2023 a 31/12/2023.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: Este Termo Aditivo implicará em 
um valor total de R$ 61.287,20, findado o novo período de vigência
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 06 de dezembro de 2023.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e Joanna Callado pela Empresa Vital saúde integrada 
ltda. ME.
aprovação GGG 2022as020884.

Cod. Mat.: 879095

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo Do 2º TErMo aDiTiVo ao CT 072/2021 – processo sEs 
149327/2020 – Edital nº 2923/2020, modalidade pregão Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – CnpJ nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTaDa: associação Jaraguaense de Equoterapia - EJaE 
– CnpJ nº 13.477.010/0001-64.
ClÁUsUla priMEira – Do obJETo: Este Termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação contratual de 01/01/2023 a 31/12/2023.
ClÁUsUla sEGUnDa – Do Valor: a ConTraTaDa obriga-se 
a prestar os serviços deste instrumento, para o ano de 2023, re-
presentando para o período de vigência no total de r$ 7.280,00.
ClÁUsUla sEXTa – Da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
DaTa: 16 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e paula Guimarães Coimbra Monteiro pela empresa 
associação Jaraguaense de Equoterapia - EJaE.
protocolo siGEF GGG 2022as021732.

Cod. Mat.: 879103

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FUnDo EsTaDUal Da 
saÚDE torna público o seguinte apostilamento: ConTraTan-
TE: secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, 
representada pelo Secretário de Estado da Saúde Aldo Baptista 
neto. - objeto: apostilamento do cont. CT-0048/2014 no valor de 
r$ 32.343,07 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e três reais e 
sete centavos) -MEDIÇÃO 65º - Ref. Reforma   (área   1616,15m²)   
e   ampliação   (área   de   434,60m²) do   centro cirúrgico  e  cen-
tro  de  material  esterilizado  no  Hospital  regional  Hans  Dieter 
schmidt, município de Joinville/sC - celebrado entre a empresa 
salver Construtora e incorporadora lTDa.

Cod. Mat.: 879132

sECrETaria DE EsTaDo Da saÚDE/FUnDo EsTaDUal Da 
saÚDE torna público o seguinte Termo aditivo: ConTraTanTE: 
secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, repre-
sentada pelo Secretário de Estado da Saúde Aldo Baptista Neto.  
objeto: 4º termo aditivo de aumento do valor de quantitativo de 
serviço - reforma do banco de leite da Maternidade Carmela Dutra 
(MCD) contrato 458/2021, celebrado entre a empresa Maxi Em-
preendimentos Imobiliários LTDA. Valor acrescido: R$ 33.680,74 
(trinta e três mil seiscentos e oitenta reais e setenta e quatro 
centavos) – novo valor total de contrato de: R$ 404.284,57 
(quatrocentos e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais 
e cinquenta e sete centavos).

Cod. Mat.: 879136

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundo de Melhoria da Polícia Civil. UG 16084. Item 
Orçamentário: 33.90.30.22 Subação: 6753 Fonte: 0.1.11.000033. 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 160/CPL/DGPC/2022. 
Origem: Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: aquisição de 12 
esponjas de aço para a polícia Civil. Valor Total R$ 19,80. Contra-
tada: rEDE CoMErCio aTaCaDisTa lTDa Data de Assinatura: 
01/12/2022. Fica designado (a) para exercer as funções de fiscal 
da contratação acima o (a) agente de polícia lUiz  EDUarDo  
WaGnEr,  matrícula nº 921.640-5-01, conforme portaria nº 196/
DIAF/DGPC/PCSC de 14.12.2022. processo sGp-e: pCsC 
00129694/2022. aprovação GGG 2022so014966.

Cod. Mat.: 879201
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POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundo de Melhoria da Polícia Civil. UG 16084. Item 
Orçamentário: 33.90.30.22 Subação: 6753 Fonte: 0.1.11.000033. 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 180/CPL/DGPC/2022. 
Origem: Pregão Eletrônico nº 115/SEA/2022. Objeto: aquisição 
de 16 frascos de lustra móveis, 500 frascos de pasta para limpe-
za, 26.250 francos de desinfetante, 300 frascos de detergente e  
2.000  frascos  de saponáceo cremoso, para atender  à  demanda  
da  pCsC. Valor Total R$ 57.890,26. Contratada: rariDaDE 
inDUsTria QUiMiCa lTDa Data de Assinatura: 08/12/2022. 
Fica designado (a) para exercer as funções de fiscal da contrata-
ção acima o (a) agente de polícia lUiz  EDUarDo  WaGnEr,  
matrícula nº 921.640-5-01, conforme portaria nº 188/DIAF/DGPC/
PCSC de 13.12.2022. processo sGp-e: pCsC 00129839/2022. 
aprovação GGG 2022as021626.

Cod. Mat.: 879194

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundo de Melhoria da Polícia Civil. UG 16084. 
Item Orçamentário: 33.90.30.39 Subação: 013148. Fonte: 
0.1.11.000033. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 174/
SECOA/PCSC/2022. Origem: Pregão Eletrônico nº 127/CPL/
PCSC/2022. Objeto: aquisição de película veicular para atender 
as necessidades da polícia Civil de santa Catarina. Valor Total 
R$ 394,32. Contratada: FEllETi CoMErCio E sErViCos 
lTDa. Data de Assinatura: 01/12/2022. Fica designado (a) para 
exercer as funções de fiscal da contratação acima o (a) Agente 
de polícia alinE Mara roDriGUEs DE soUsa, matrícula nº 
992.245-8-02, conforme portaria nº 197/DIAF/DGPC/PCSC de 
14.12.2022. processo sGp-e: pCsC 128779/2022. aprovação 
GGG 2022as020879.

Cod. Mat.: 879190

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundo de Melhoria da Polícia Civil. UG 16084. Item 
Orçamentário: 33.90.30.22 Subação: 6753 Fonte: 0.1.11.000033. 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 155/CPL/DGPC/2022. 
Origem: Pregão Eletrônico nº 115/SEA/2022. Objeto: aquisição 
de 2.144 (dois mil cento e quarenta e quatro) desodorizantes 
aromáticos + 500 (quinhentos) sabão em barra de coco, conforme 
contrato siGEF 2022CT4726. Valor Total R$ 16.222,88. Contratada: 
sEbolD CoMErCial aTaCaDo DE proDUTos, aliMEnTos 
E EQUipaMEnTos lTDa. Data de Assinatura: 01/12/2022. Fica 
designado (a) para exercer as funções de fiscal da contratação acima 
o (a) agente de polícia lUiz  EDUarDo  WaGnEr,  matrícula 
nº 921.640-5-01, conforme portaria nº 187/DIAF/DGPC/PCSC de 
13.12.2022. processo sGp-e: pCsC 00129846/2022. aprovação 
GGG 2022as020861.

Cod. Mat.: 879183

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundo de Melhoria da Polícia Civil. UG 16084. Item 
Orçamentário: 33.90.30.22 Subação: 6753. Fonte: 0.1.11.000033. 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 150/SECOA/PCSC/2022. 
Origem: Pregão Eletrônico nº 115/SEA/2022. Objeto: aquisição 
de água sanitária para atender as necessidades da Polícia Civil de 
santa Catarina. Valor Total R$ 26.760,00. Contratada: DoUGlas 
DE abrEU. Data de Assinatura: 01/12/2022. Fica designado (a) 
para exercer as funções de fiscal da contratação acima o (a) Agente 
de polícia lUiz EDUarDo WaGnEr, matrícula nº 921.640-5-01, 
conforme portaria nº 190/DIAF/DGPC/PCSC de 13.12.2022. proces-
so sGp-e: pCsC 124313/2022. aprovação GGG 2022as020565.

Cod. Mat.: 879259

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundo de Melhoria da Polícia Civil. UG 16084. Item 
Orçamentário: 33.90.30.24 Subação: 6753 Fonte: 0.1.11.000033. 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 161/CPL/DGPC/2022. 
Origem: Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: aquisição de 
300 dispenser para papel toalha para a polícia Civil. Valor Total 
R$ 5.754,00. Contratada: albErTo TaVarEs JUnior Data de 
Assinatura: 01/12/2022. Fica designado (a) para exercer as fun-
ções de fiscal da contratação acima o (a) Agente de Polícia LUIZ 
EDUarDo WaGnEr, matrícula nº 921.640-5-01, conforme portaria 
nº 192/DIAF/DGPC/PCSC de 14.12.2022. processo sGp-e: pCsC 
00129642/2022. aprovação GGG 2022so020925.

Cod. Mat.: 879260

POLÍCIA CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundo de Melhoria da Polícia Civil. UG 16084. Item 
Orçamentário: 33.90.30.22 Subação: 6753 Fonte: 0.1.11.000033. 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 188/CPL/DGPC/2022. 

Origem: Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: aquisição de 
7017 unidades de lã de aço, 3000 unidades de vassouras e 1207 
unidades de escovas para limpeza para a polícia Civil. Valor Total 
R$ 31.369,95. Contratada: brioJaraGUa CoM proDUTos DE 
liMpEza E HiGiEnE lTDa Data de Assinatura: 13/12/2022. Fica 
designado (a) para exercer as funções de fiscal da contratação 
acima o (a) agente de polícia lUiz EDUarDo WaGnEr, matrícula 
nº 921.640-5-01, conforme portaria nº 195/DIAF/DGPC/PCSC de 
14.12.2022. processo sGp-e: pCsC 00129660/2022. aprovação 
GGG 2022so021829.

Cod. Mat.: 879255

POLÍCIA MILITAR - AVISO DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº 571/22 PG 369/2022.
CONTRATANTE: polícia Militar de santa Catarina.
CONTRATADA: M.1 ConsUlToria E TECnoloGia lTDa 
OBJETO: aquisição de radar para o bopE.
VALOR r$ 464.094,00.
SGPE: pMsC/82906/2021.
Florianópolis, 19 de dezembro de 2022.
ANDRÉ CARTAXO ESMERALDO Cel pM Diretor de apoio logístico 
e Finanças da pMsC.

Cod. Mat.: 879256

POLÍCIA MILITAR – EXTRATO DE CONTRATO
sÚMUla Do ConTraTo nº 586/pMsC/2022 Da inEXiGibiliDa-
DE nº 540/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia Militar de santa 
Catarina. CONTRATADA: ConDor  s.a inDÚsTria QUiMiCa. 
OBJETO: FornECiMEnTo DE CarTUCHos DE  lanÇaMEn-
To  DE  DarDos EnErGizaDos para  pMsC. VALOR: r$ 
183.443,00. processo sGp-e pMsC/77891/2022.

sÚMUla Do ConTraTo nº 587/pMsC/2022 Da inEXiGibiliDaDE 
nº 541/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia Militar de santa Cata-
rina. CONTRATADA: CoMpanHia brasilEira DE CarTUCHos. 
OBJETO: FornECiMEnTo     DE MUniÇÕEs  para  pMsC. 
VALOR: r$ 343.500,00. processo sGp-e pMsC/77963/2022.

sÚMUla Do ConTraTo nº 590/pMsC/2022 Do prEGÃo 
ElETrÔniCo nº468/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia Militar 
de santa Catarina. CONTRATADA: anDrEalan inDÚsTria DE 
nUTriÇÃo aniMal lTDa. OBJETO: aQUisiÇÃo  DE  Forra-
GEM para  o  rEGiMEnTo  DE  polÍCia  MiliTar MonTaDa 
VALOR: r$ 882.846,25. processo sGp-e pMsC/67009/2022.

sÚMUla Do ConTraTo nº 591/pMsC/2022 Do prEGÃo 
ElETrÔniCo nº468/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia Mi-
litar de santa Catarina. CONTRATADA: roDriGo brEsCiani 
CoMErCial ME. OBJETO: aQUisiÇÃo  DE ForraGEMpa-
rao  rEGiMEnTo  DE  polÍCia MiliTarMonTaDa. VALOR: 
r$1.967.774,00. processo sGp-e pMsC/67009/2022.

sÚMUla Do ConTraTo nº 592/pMsC/2022 Do prEGÃo 
ElETrÔniCo nº396/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia Militar 
de santa Catarina. CONTRATADA: MaraValHas  sÃo roQUE 
lTDa. OBJETO: aQUisiÇÃo  DE  MaraValHa  para pMsC. 
VALOR: r$710.728,60. processo sGp-e pMsC/54770/2022.

sÚMUla Do ConTraTo nº 593/pMsC/2022 Do prEGÃo ElE-
TrÔniCo nº488/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia Militar de 
santa Catarina. CONTRATADA: alFa sUbliMaÇÃo EDiTora E 
GraFiCa lTDa. OBJETO: Aquisição de Materiais gráficos para 
o proErD da pMsC. VALOR: r$ 201.475,00. processo sGp-e 
pMsC 71180/2022.

sÚMUla Do ConTraTo nº 594/pMsC/2022 Do prEGÃo 
ElETrÔniCo nº488/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia Militar 
de santa Catarina. CONTRATADA: GrÁFiCa alTa DEFiniÇÃo 
lTDa. OBJETO: Aquisição de  Materiais gráficos para o PROERD. 
VALOR: r$ 32.555,00. processo sGp-e pMsC 71180/2022.

sÚMUla Do ConTraTo nº 595/pMsC/2022 Do prEGÃo 
ElETrÔniCo nº488/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia Militar 
de santa Catarina. CONTRATADA: poliMprEssos sErViÇos 
GrÁFiCos lTDa. OBJETO: Aquisição de  Materiais gráficos para 
o proErD. VALOR: r$ 247.433,25. processo sGp-e pMsC 
71180/2022.

Florianópolis, 16 de dezembro de 2022. andré Cartaxo Esmeraldo 
– Cel pM Diretor DalF/pMsC.

Cod. Mat.: 879226

POLÍCIA CIENTÍFICA – PCI – EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 396/2022/PCI. Origem: inexigibilidade de licitação nº 
188/2022/pCi. Objeto: aquisição equipamento Copiador e Duplica-
dor Forense de Dispositivos de armazenamento com conjunto de 
adaptadores e maleta apropriada para transporte seguro (solução 

forense digital, com suporte de atualização tecnológica) descritos 
abaixo, para uso na Diretoria de Criminalística da Polícia Científica 
de santa Catarina. Valor total do contrato: r$ 197.488,00 (cento 
e noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e oito reais). Contra-
tada: TECHbiz ForEnsE DiGiTal lTDa. Signatário: rafael 
Velasquez saavedra da silva. Prazo de Vigência:.15/03/2023. 
Data de Assinatura: 15/12/2022. Contratante: Fundo para Me-
lhoria da Perícia Oficial. Signatário: Jefferson José de Sousa. 
Dotação Orçamentária: Unidade 16099, Fonte 0.1.11.000098, 
ação 15020, item 44.90.40.94 e 44.90.52.35. Fiscal: sr. Tiago 
petry. Fiscal-Suplente: Emerson israel santos de lima SGP-e 
PCI 12252/2022. Aprovação GGG 2022AS021150.

Cod. Mat.: 879188

aGÊnCia DE rEGUlaÇÃo DE sErViÇos pÚbliCos DE sanTa 
CaTarina - arEsC
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022
Processo: arEsC 1606/2020
Licitação: pE 0140/2022
Aprovação GGG: 2022as012503
Objeto: Contratação de serviços terceirizados
Fornecedor: rozalVa GonzaGa pErEira - Epp.
CNPJ: 22.048.175/0001-01
Valor global mensal: r$ 176.299,85
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022.
Joao Carlos Grando - presidente

Cod. Mat.: 879154

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – EXTRATO DE 
TERMO ADITIVO
16º Termo Aditivo ao Contrato nº 119/SSP/2018. Objeto do 
Contrato: contratação de empresa especializada em serviços de 
digitador para o DETRAN/SC, carga horária de 06 (seis) horas 
diárias. Objeto do Aditivo: prorrogação de prazo de vigência até 
31/03/2023 ou até que se conclua novo procedimento licitatório, 
com fundamento no artigo 57, inciso ii, da lei nº 8.666/1993. Uni-
dade Orçamentária: 16020. Natureza da despesa: 33.90.37.01. 
subação: 15279. Fonte de recurso: 0.1.11.000035. Valor mensal: 
r$ 1.009.270,96. Empresa: onDrEpsb - limpeza e serviços 
Especiais ltda. SGPe DETRAN 00065043/2022.

Cod. Mat.: 879439

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – EXTRATO DE 
TERMO ADITIVO
11º Termo Aditivo ao Contrato nº 277/SSP/2018. Objeto do 
Contrato: contratação de empresa especializada em serviços de 
digitador para o DETRAN/SC, carga horária de 06 (seis) horas 
diárias. Objeto do Aditivo: prorrogação de prazo de vigência até 
31/12/2023 ou até que se conclua novo procedimento licitatório, 
com fundamento no artigo 57, inciso ii, da lei nº 8.666/1993. Uni-
dade Orçamentária: 16020. Natureza da despesa: 33.90.37.01. 
subação: 15279. Fonte de recurso: 0.1.11.000035. Valor mensal: 
r$ 235.066,74. Empresa: orbEnK – administração e serviços 
ltda. SGPe DETRAN 00068561/2022.

Cod. Mat.: 879461

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA – IMA
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO aF03/2022 
VinCUlaDa À aTa DE rEGisTro DE prEÇos pE-092/2022 
CONTRATANTE: insTiTUTo Do MEio aMbiEnTE CONTRATADA: 
GoEDErT lTDa. CnpJ 79.846.465/0001-18 OBJETO: aF3/2022: 
2.048 unidades de papel higiênico folha dupla, cor branco, alta 
alvura, gofrado, picotado, com 30 m, valor unitário: R$ 0,79 VALOR 
TOTAL: r$ 1.617,92 ASSINATURA: pelo iMa: andré luiz D. de 
Mello, pela Contratada: Douglas de Moraes SOLICITAÇÃO GGG 
2022so13955 APROVAÇÃO GGG 2022as19498
Florianópolis, 19 de dezembro de 2022
DaniEl VinÍCiUs nETTo / prEsiDEnTE

Cod. Mat.: 879307

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA – IMA
EXTRATO DO 22º TERMO ADITIVO Nº 022/2022 Dl nº 069/2011 
CONTRATANTE: insTiTUTo Do MEio aMbiEnTE CONTRATADA: 
posTo prEsiDEnTE lTDa. CnpJ: 82.712.696/0001-43 OBJETO: 
prorrogação de prazo por 12 meses a partir de 01/01/2023.DATA 
DA VIGÊNCIA: data da publicação DATA DA ASSINATURA: 
15/12/2022, pElo iMa: Daniel Vinícius netto, pEla ConTraTaDa: 
José CarlosTestoni.  Aprovação GGG: 2022as22292
Florianópolis, 19 de dezembro de 2022
DaniEl VinÍCiUs nETTo / prEsiDEnTE

Cod. Mat.: 879342
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INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA – IMA. 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 08/2022 CONTRATO Nº 
0039/2017 vinculado à Dl nº 0016/2017 CONTRATANTE: insTi-
TUTo Do MEio aMbiEnTE CONTRATADA: iMobiliÁria CUbas 
lTDa. CnpJ: 04.505.575/0001-17 OBJETO: prorrogação de prazo 
por 12 meses a partir de 01/01/2023 e reajuste de 7,19% a partir 
de 02 de outubro de 2022, passando novo valor de locação a ser: 
r$ 5.573,88. DATA DA VIGÊNCIA: data da publicação. DaTa Da 
assinaTUra: 12/12/2022. Nº APROVAÇÃO: 2022as021782. 
Florianópolis, 15 de dezembro de 2022.
DANIEL VINÍCIUS NETTO / PRESIDENTE

Cod. Mat.: 879073

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE – IMA. EXTraTo Do TErMo 
aDiTiVo nº 001/2022. ConTraTo n° 026/2021. ConTraTanTE: 
insTiTUTo Do MEio aMbiEnTE – iMa. ConTraTaDo: ELETRO-
BOX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 14.745.514/0001-80). 
obJETo: prorrogação por 12 meses a partir de 05 de janeiro de 
2023. VIGÊNCIA: a partir da publicação. DATA DA ASSINATURA: 
15/12/2022, pElo iMa: Daniel Vinícius netto, pEla ConTraTaDa: 
sr. ivo liebl. Aprovação GGG: 2022as021856. Florianópolis, 16 
de dezembro de 2022.
Daniel Vinícius netto/ prEsiDEnTE iMa

Cod. Mat.: 879074

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA – IMA.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0014/2022 CONTRATO Nº 
00057/2014 il nº 028/2014 CONTRATANTE: insTiTUTo Do 
MEio aMbiEnTE CONTRATADA: inCorporaDora CarDo-
so CnpJ: 08.926.922/0001-36 OBJETO: prorrogação de prazo 
por 12 meses a partir de 01 de janeiro de 2023. Vigência: data da 
publicação. Data da assinatura: 15/12/2022. assinado pelo iMa: 
Daniel V. netto. assinado pela locadora: Marta Claudia Juver. 
APROVAÇÃO GGG.:2022AS021368. Florianópolis, 16 de 
dezembro de 2022.
DaniEl VinÍCiUs nETTo/ prEsiDEnTE

Cod. Mat.: 879075

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA – IMA.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 21/2022 CONTRATO Nº 
037/2010 Dl nº 06/2010 CONTRATANTE: insTiTUTo Do MEio 
aMbiEnTE CONTRATADA: inCorporaDora CarDoso 
CnpJ: 08.926.922/0001-36 OBJETO: prazo: prorrogação por 12 
meses a partir de 01/01/2023; Reequilíbrio econômico-financeiro: 
valor mensal passará a ser R$ 2.870,00 a partir de 01/01/2023. 
Data da assinatura:15/12/2022. assinado pelo iMa: Daniel V. 
netto. assinado pelo locador: Marta Claudia Juver. APROVAÇÃO 
GGG.: 2022as021882
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022.
DaniEl VinÍCiUs nETTo/ prEsiDEnTE

Cod. Mat.: 879076

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Referência: PE 
nº1537/2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSI-
CAIS – TODA UDESC. Contrato nº 2576/2022. Partes: UDEsC 
e arthur Quint ozol 08340169904. Valor: R$1.842,50. Contrato 
nº 2577/2022. Partes: UDEsC e assis Vaz instrumentos Musicais 
Eireli. Valor: R$11.854,80. Contrato nº 2578/2022. Partes: UDEsC 
e br3 Comércio e Distribuição lTDa. Valor: R$76.800,00. Contrato 
nº 2579/2022. Partes: UDEsC e Gs Comércio de instrumentos 
Musicais Eireli. Valor: R$53.200,00. Contrato nº 2580/2022. 
Partes: UDEsC e rbM Distribuidora e Comércio lTDa. Valor: 
R$33.509,00. Contrato nº 2581/2022. Partes: UDEsC e lavna 
Vivace Consultoria Empresarial e Comércio de Eletrônicos lTDa 
- ME. Valor: R$9.370,00. Contrato nº 2582/2022. Partes: UDEsC 
e sidnei luis Vidal 28938827810. Valor: R$55.148,00. Contrato 
nº 2583/2022. Partes: UDEsC e supera blocos licitações lTDa. 
Valor: R$33.797,99. Contrato nº 2584/2022. Partes: UDEsC e T.M.T 
instrumentos Musicais ltda. Valor: R$37.079,70. Vigência: de sua 
assinatura até o encerramento dos créditos orçamentários do 
ano de sua emissão. Assinado em: 15/11/2022. Florianópolis, 
16 de dezembro de 2022. Dilmar Baretta – Reitor da UDESC.

Cod. Mat.: 879158

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATA-
RINA – UDESC/CAV - 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
087/2018. Objeto: ConTraTaÇÃo DE EMprEsa EspECializaDa 
EM sErViÇos DE ManUTEnÇÃo prEVEnTiVa E CorrETiVa 
DE MiCrosCópios E EsTErEoMiCrosCópios Do CaV/
CEo/UDEsC, – parTEs: celebrado entre a. UniVErsiDaDE 
Do EsTaDo DE sanTa CaTarina - UDEsC E a EMprEsa 
EnGEMED inDÚsTria E CoMÉrCio EirEli –Epp. - Origem:.
prEGÃo 1457-2017 Cláusula Primeira - PAGAMENTO E PRE-
ÇO: Fica suprimido do presente contrato o valor de r$ 53.042,60 
,  sendo  assim,  o  contrato  passa  dos  atuais  r$  83.041,44  
para  r$  29.998,84
Cláusula segunda  Da Ratificação: permanecem inalteradas as 
demais cláusulas contratuais. - Florianópolis (SC), 15 de dezembro 
de 2022 – DiÇMar barETTa-rEiTor /UDEsC

Cod. Mat.: 879315

CIASC - EXTRATO DO CONTRATO Nº 193/2022. Contratada: 
MICROFORT INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ: 24.675.507/0001-
03 - Origem: CiasC 1553/2022 – CIG 2273/2022 - Objeto: For-
necimento de monitores, em conformidade com as especificações 
técnicas constantes do edital e da proposta da ConTraTaDa. 
– Valor Global Estimado: R$ 29.189,95 - Vigência do contrato: a 

partir de 19 de dezembro de 2022, por 12 (doze) meses. Data: 
Florianópolis, 16 de dezembro de 2022. Signatário: João Mário 
Martins – Vice-presidente administrativo e Financeiro do CiasC.

Cod. Mat.: 879233

1º Termo Aditivo Convênio de Cooperação Técnica Processo 
SGP-e nº CIDASC 1164/2022 instrumento que celebram CiDasC 
e o Município de rio Do sUl/sC, alTEraÇÃo DE ClÁUsUla 
para dar suporte à execução das ações de DEFEsa saniTÁria 
aniMal E inspEÇÃo DE proDUTos DE oriGEM aniMal al-
TEraÇÃo DE ClÁUsUla TroCa DE VEÍCUlos Fiat Uno Mille 
Fire Flex, placa MFJ 7175, e substituído pelo veículo Ford Fiesta 
plaCa MJW 0793 Flex, ano 2012/2013 no âmbito municipal. para 
mais informações acesse https://sgpe.sea.sc.gov.br/atendimento/ 
informando o número do instrumento. Florianópolis, 16/12/2022 
.Júnior Kunz – presidente.

Cod. Mat.: 879067

2º Termo Aditivo Convênio de Cooperação Técnica Processo 
SGP-e nº CIDASC 1487/2019 instrumento que celebram CiDasC e 
o Município de sEara/sC, alTEraÇÃo DE ClÁUsUla para dar 
suporte à execução das ações de DEFEsa saniTÁria aniMal E 
inspEÇÃo DE proDUTos DE oriGEM aniMal alTEraÇÃo DE 
ClÁUsUla TroCa DE VEÍCUlos plaCa MCr 5674 E CEDÊn-
Cia DE sala no âmbito municipal. para mais informações acesse 
https://sgpe.sea.sc.gov.br/atendimento/ informando o número do 
instrumento. Florianópolis, 15/12/2022 Júnior Kunz – presidente.

Cod. Mat.: 879137

SCGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA
EXTRATO DO CONTRATO nº: DL-079/22.
Objeto: patrocínio à 23ª Edição do prêmio aDJori/sC de Jorna-
lismo. Contratado: ass. dos Jornais do interior de santa Catarina. 
Valor: r$ 40.000,00. Data da Assinatura: 09/12/2022. Vigência: 
3 meses. Fundamentação Legal: Caput do artigo 30 da lei nº 
13.303/2016. Signatários: Diretoria pela sCGÁs e José roberto 
Deschamps, presidente, pelo Contratado. osny belarmino da silva 
Filho - Gerente de administração e suprimentos.

Cod. Mat.: 879058

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato n° 0181/2018 de 
17/12/2018. Contratante: SCPAR - PORTO DE SÃO FRANCISCO 
DO SUL S.A. Contratada: CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTO-
MAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIASC. Objeto: 
prestação de serviços especializados de Tecnologia da informação 
referente a ferramenta de antivírus, para a sCpar porto de são 
Francisco do sul s/a Vigência: fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 18 de dezembro de 2022 tendo seu término 
em 17 de dezembro de 2023. Legal: Dispensa de licitação n° 
0065/2018. Assinado em: 15/12/2022, por seus Diretores Vladimir 
Arthur Fey  e Moisés  Eduardo Garcia Junqueira  p/ Contratante 
e Sérgio André Malicesk e Luiz Haroldo Mattos  p/ Contratada. 
CPL-SCPAR-PSFS. SGPE – 4143/2020.

Cod. Mat.: 879353

Novos serviços do DOE estão a sua disposição

Acesse: portal.doe.sea.sc.gov.br

BUSCAR EDIÇÕES BUSCAR PUBLICAÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Tomada de Preços Nº 211/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução 
de construção e ampliação para readequação do pátio interno do 
CEi bruno Magalhães, localizado no loteamento raul Gern, com 
fornecimento de todos os materiais necessários a execução da obra.
Prazo para entrega dos envelopes: até as 09:00 h do dia 16/01/2023. 
Informações: a íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos 
no endereço: rua Coronel almeida, nº 60 – Centro, ou no site www.
araquari.atende.net, esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7777.
Código de registro no TCE-SC:
6a86CDD6F9421aE74F8C4E312a601Da5F39F44a7
Araquari/SC, 16/12/2022.

HERMES DEFAVERI
Secretário de Administração

Cod. Mat.: 879082

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Concorrência Pública Nº 213/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção 
de escola, através de sistema modular, localizada na rua Garuva 
- loteamento Machado de oliveira, bairro itinga, conforme projeto 
em anexo, com fornecimento de todos os materiais necessários 
a execução da obra.
Prazo para entrega dos envelopes: até as 09:00 h do dia 25/01/2023.
Informações: a íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos 
no endereço: rua Coronel almeida, nº 60 – Centro, ou no site www.
araquari.atende.net, esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7777.
Código de registro no TCE-SC:
E840D9a7Da0E30425252D283aDD4b51245Fa0991
Araquari/SC, 16/12/2022.

HERMES DEFAVERI
Secretário de Administração

Cod. Mat.: 879090

EsTaDo DE sanTa CaTarina
prEFEiTUra MUniCipal DE araranGUÁ

aViso DE liCiTaÇÃo nº 243/2022
prEGÃo prEsEnCial para rEGisTro DE prEÇos
OBJETO: Aquisição, sob demanda, de kits de materiais didáticos de 
alfabetização, para os alunos e professores do ensino fundamental i 
da rede municipal de ensino de Araranguá/SC, cujas especificações 
encontram-se detalhadas no termo de referência anexo ao edital de 
licitação. Tipo Da liCiTaÇÃo: Menor preço por lote. EnTrEGa 
Dos EnVElopEs: até às 08h45min  do dia 29 de dezembro de 
2022, no serviço de protocolo Geral da prefeitura, sito à rua Dr. 
Virgulino de Queiróz, 200, centro. abErTUra Dos EnVElopEs: 
Às 09h00 horas do dia 29 de dezembro 2022, na sala de reuniões 
do Departamento de licitações da prefeitura. rEGiMEnTo: lei 
Federal 10.520/2002, a lei Federal nº.  8.666/93, lei Complementar 
nº. 123/2006, lei Complementar n°147/2014, Decreto Municipal nº. 
2.676/2005 de 19 de Maio de 2005, lei Complementar Municipal n° 
310/2021 e demais legislações aplicáveis. EDITAL COMPLETO E 
INFORMAÇÕES: Está à disposição dos interessados no horário de 
expediente da prefeitura, no endereço eletrônico; www.ararangua.
sc.gov.br, e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala 
do Departamento de licitações da prefeitura. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone 0XX48 3521-0929 ou pelo e-mail: 
licitacao@ararangua.sc.gov.br.
Araranguá, SC, 16 de dezembro de 2022.
Cesar antonio Cesa
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 879264

EsTaDo DE sanTa CaTarina
prEFEiTUra MUniCipal DE araranGUÁ

aViso DE liCiTaÇÃo nº 244/2022
prEGÃo prEsEnCial para rEGisTro DE prEÇos
obJETo: aquisição de combustível (gasolina comum), sob demanda,  
para atendimento as diversas secretarias do municpio de Araranguá, 
Fundos, FAMA e Corpo de Bombeiros Militar, cujas especificações 
encontram-se detalhadas no termo de referência anexo ao edital 
de licitação. Tipo Da liCiTaÇÃo: Maior Desconto. EnTrEGa 
Dos EnVElopEs: até às 13h45min  do dia 29 de dezembro de 
2022, no serviço de protocolo Geral da prefeitura, sito à rua Dr. 
Virgulino de Queiróz, 200, centro. abErTUra Dos EnVElopEs: 
Às 14h00 horas do dia 29 de dezembro 2022, na sala de reuniões 
do Departamento de licitações da prefeitura. rEGiMEnTo: lei 
Federal 10.520/2002, a lei Federal nº.  8.666/93, lei Complementar 
nº. 123/2006, lei Complementar n°147/2014, Decreto Municipal nº. 
2.676/2005 de 19 de Maio de 2005, lei Complementar Municipal n° 
310/2021 e demais legislações aplicáveis. EDITAL COMPLETO E 
INFORMAÇÕES: Está à disposição dos interessados no horário de 
expediente da prefeitura, no endereço eletrônico; www.ararangua.
sc.gov.br, e afixado no mural, localizado no hall de entrada da sala 
do Departamento de licitações da prefeitura. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone 0XX48 3521-0929 ou pelo e-mail: 
licitacao@ararangua.sc.gov.br.
Araranguá, SC, 16 de dezembro de 2022.
Cesar antonio Cesa
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 879310

TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 157/2022 – PMBC – COMPRASNET 
Nº 210/2022
obJETo: registro de preços de dietas enterais.
O Município de Balneário Camboriú, por meio de seu Secretário 
de Compras, comunica a sUspEnsÃo da pregão Eletrônico nº 
157/2022 – PMBC para análise e manifestação do pedido de es-
clarecimento apresentado por meio do protocolo nº 110.395/2022.
saMaroni bEnEDET
Secretário de Compras
16 de dezembro de 2022

Cod. Mat.: 879126

AVISO  DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 163/2022 – PMBC
COMPRASNET Nº 216/2022
obJETo: registro de preços para aquisição de Equipamentos de 
Proteção Coletiva – (Cones, cavalete de segurança e fita), para 
atender às necessidades do Departamento de Trânsito de balne-
ário Camboriú e seus Agentes de Trânsito, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, 
com fornecimento e entrega ao longo de 12 (doze) meses.
Com base no art. 24, §2º, do Decreto Municipal nº 10.540/2021, 
o edital de licitação acima epigrafado, publicado neste mesmo 
site e no www.comprasgovernamentais.gov.br, ficará suspenso 
para análise dos requerimentos de pedidos de esclarecimentos e 
impugnações realizados.
O levantamento da suspensão, assim como a eventual modificação 
no instrumento convocatório, será divulgado por meio de aviso 
publicado nos mesmos instrumentos em que se deu o texto original.
16 de dezembro de 2022
saMaroni bEnEDET
Secretário de Compras

Cod. Mat.: 879238

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Tomada de preços nº. 101/pMbr/2022
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
Data e horário da sessão de abertura: 13/01/2023 às 14h00min.
Local: prefeitura Municipal de balneario rincão/sC, situado na 
avenida leoberto leal, 1071, Centro, do Município de balneario 
rincão - sC.
Objeto: contratação de empresa do ramo pertinente para execução 
das “Obras de Construção de uma Passarela em Madeira sobre 
a faixa de areia”, na av. Waldemar Carlos petrini, na zona norte 
do município de Balneário Rincão, conforme projeto, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária de acordo com a Portaria SEF 

nº 416/2021 de 18 /10/2021; Modalidade: Transferência especial, 
Processo nº SCC 0016590/2021.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos 
de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras Materiais e 
Patrimônio do Município de Balneário Rincão, na Avenida Leoberto 
Leal, 1071, Centro, do Município de Balneário Rincão - SC, no ho-
rário das 13:00 as 19:00 horas, ou através do endereço eletrônico: 
http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes 
ou pelo site www.balneariorincao.sc.gov.br no link licitações/Editais.
Balneário Rincão – SC, 16 de Dezembro de 2022.
JAIRO CELOY CUSTODIO
PREFEITO MUNICIPAL
(Assinado no Original)

Cod. Mat.: 879234

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo nº 150/2022 - Pregão Eletrônico nº 
084/2022
Errata 001
78CEDD53DA07F0AEEEEFE5B1EA71E72C9642FD70
a prefeitura de barra Velha, através da secretaria de administração, 
nos termos da lei nº 10.520/2002, lei n° 10.024/2019 e subsidia-
riamente, pela lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo Menor preço por lote 
para registro de preços para aquisição de tintas para demarcação 
de ruas, placas e cones e materiais, e serviço de remoção de 
sinalização para o setor de Trânsito do Município de barra Velha, 
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de 
referência constante do anexo i deste Edital. recebimento das 
propostas até: 10/01/2023 às 17:00 horas. Data da sessão pública: 
10/01/2023 às 16:45 horas, A abertura das propostas será através 
do Endereço eletrônico www.bnc.org.br. o edital, em inteiro teor, 
E SUAS ALTERAÇÕES estará à disposição dos interessados 
para download nos sites: www.barravelha.sc.gov.br e www.bnc.
org.br. barra Velha, 16 de dezembro de 2022. DOUGLAS ELIAS 
DA COSTA – prefeito.

Cod. Mat.: 879174

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato de aditivo ao Contrato n° 001/2021
D74b21CD44409F2E67Ea8b8CaabFaFC675CC316D
Contratada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 
- UNIVALI
Processo Administrativo nº 001/2021 Dispensa de licitação nº 
001/2021
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para ela-
boração do plano de manejo do parque natural Municipal Caminho 
do Peabiru deve ser elaborado devido à área do parque ter sido 
reduzida pela lei ordinária n°1642/2017 e lei n° 1766/2019, alterando 
todo o planejamento e zoneamento elaborado em 2011 quando foi 
realizado o primeiro plano de manejo para área de 432 hectares.
prorrogação de prazo
Data da assinatura: 16/12/2022
Data do vencimento: 16/03/2023
barra Velha,16 de dezembro de 2022
VALDIR CECHINEL FILHO
pela Empresa Contratada
Douglas Elias da Costa -
prefeito

Cod. Mat.: 879317

MUniCÍpio DE blUMEnaU
CrEDEnCiaMEnTo nº 020/2022
objeto: o Município de blumenau, por meio da secretaria Municipal 
de Cultura e relações institucionais (sMC), torna pública as inscrições 
para o Edital de Credenciamento de profissionais para formação 
de banco de pareceristas para fins de contratação de profissionais 
para avaliação de projetos culturais inscritos em Editais do Fundo 
Municipal de apoio à Cultura (FMaC). a partir de 16 de dezembro 
de 2022. Edital completo: sem custas site oficial do Município http://
www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. Informamos que não haverá 
expediente a partir do dia 22/12/2022 à 06/01/2023. base legal: 
lei nº 8.666/93 e alterações. blumenau, 16/12/2022. anderson 
Rosa - Secretário Municipal de Administração. Registrado no TCE/
sC sob nº E7D402EF686a9656772581CCEa51b94b1993CCD0.

Cod. Mat.: 879059
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MUniCÍpio DE blUMEnaU
ConCorrÊnCia nº 102/2022
objeto: Contratação empresa especializada para execução de 
ligação de rede de esgoto do Terminal Fonte à rede pública coletora 
de acordo com a planta anexa e demais especificações constantes 
neste edital, compreendendo a execução de piso em concreto e 
acabamentos em porcelanato antiderrapante no piso acesso ao 
terminal, às áreas administrativas e de acesso aos sanitários - SMTT. 
abErTUra Dos EnVElopEs: dia 06 de fevereiro de 2023 às 
09:00 horas. Edital completo: sem custas site oficial do Município 
http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. informamos que não 
haverá expediente a partir do dia 22/12/2022 à 06/01/2023. Base 
legal: lei nº 8.666/93 e alterações. blumenau, 16/12/2022. anderson 
Rosa - Secretário Municipal de Administração. Registrado no TCE/
sC sob nº F4932aDFF87b64aab9802313012F1344C900D953

Cod. Mat.: 879240

Estado de santa Catarina
prEFEiTUra MUniCipal DE CaMboriU
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 060/2022 – PMC
o Município de Camboriú, através da secretaria da administração 
torna público que o resultado da licitação foi:
“DESERTA”.
Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 
3365-9500.
Camboriú sC, 16 de Dezembro de 2022.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
prEFEiTo MUniCipal

Cod. Mat.: 879169

aViso DE liCiTaÇÃo
prEGÃo ElETrÔniCo nº 53/2022 – FMs
obJETo: sElEÇÃo DE proposTas VisanDo o rEGisTro 
DE prEÇo para aQUisiÇÃo DE MaTEriais para CirUrGias 
orTopÉDiCas (opME) CoM TorrE DE VÍDEo EM CoMoDa-
To DEsTinaDos ao HospiTal CirÚrGiCo Do MUniCÍpio 
DE CaMboriÚ.
Tipo DE JUlGaMEnTo: MEnor prEÇo por loTE.
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 
12 (doze) de janeiro de 2023, 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, 16 de dezembro de 2022.
ElCio roGÉrio KUHnEn
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 879318

MUniCÍpio DE CanoinHas
EsTaDo DE sanTa CaTarina
EDiTal DE prEGÃo nº. pMC 127/2022 (ElETrÔniCo)
o Município de Canoinhas/sC, CnpJ nº. 83.102.384/0001-80, sito 
à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 11/01/2023, 
às 09h00min, licitação para REGISTRO DE PREÇOS DE DIVER-
SOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, 
TELEFONIA, FERRAMENTAS, E.P.I. S, DESTINADOS PARA 
SUPRIR A NECESSIDADE DE TODOS SETORES DA PREFEI-
TURA, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, POLICIA CIVIL, 
MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS. recebimento de propostas 
até às 08h00mim do dia 11/01/2023, no endereço eletrônico www.
bll.org.br. informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.
pmc.sc.gov.br no link licitações.
JUlianE MUCHalosKi slabaDaCK FErraz
Secretária de Administração, Finanças e Orçamento

Cod. Mat.: 879147

MUniCÍpio DE CanoinHas
EsTaDo DE sanTa CaTarina
inexigibilidade de licitação n.º pMC 12/2022
o prefeito do Município de Canoinhas comunica contratação através 
de inexigibilidade de licitação, artigo 25, caput, da lei 8.666/93.
Contratada: rEDE FEMinina DE CoMbaTE ao CÂnCEr CnpJ: 
83.786.400/0001-00
Objeto: AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA PARA USO DE UMA BANCA, 
NA MODALIDADE DE FEIRA LIVRE EVENTUAL, NO MERCADO 
PÚBLICO MUNICIPAL DE CANOINHAS, DESTINADA A EXPO-

SIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS/ 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARTESANAIS E/OU PROMOÇÃO/
DIVULGAÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) DESENVOLVIDA(S).
Juliane Muchaloski slabadack Ferraz
Secretária de Administração, Finanças e Orçamento

Cod. Mat.: 879163

MUniCÍpio DE CanoinHas
EsTaDo DE sanTa CaTarina
EDiTal DE prEGÃo nº. pMC 125/2022 (ElETrÔniCo)
o Município de Canoinhas/sC, CnpJ nº. 83.102.384/0001-80, sito 
à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 12/01/2023, 
às 09h00min, licitação para REGISTRO DE PREÇO PARA INS-
TALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA UTILIZAÇÃO 
CONTÍNUA NOS CASCALHEIROS E PEDREIRAS UTILIZADOS 
PELA SECRETARIA DE OBRAS, E TAMBÉM PARA UTILIZA-
ÇÃO TEMPORÁRIA EM OUTROS LOCAIS NOS LIMITES DO 
MUNICÍPIO. recebimento de propostas até às 08h00mim do dia 
12/01/2023, no endereço eletrônico www.bll.org.br. informações 
(47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no 
link licitações.
JUlianE MUCHalosKi slabaDaCK FErraz
Secretária de Administração, Finanças e Orçamento

Cod. Mat.: 879216

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCÓR-
DIA – SC. AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 5/2022 – FMAS. Aquisição de Bens. Objeto: 
rEGisTro DE prEÇo para possível aquisição de gêneros ali-
mentícios (carnes, hortifrutigranjeiros, derivados de leite e lanches) 
em atendimento às crianças, adolescentes, mulheres, idosos e 
famílias que frequentam as oficinas socioeducativas nas unidades 
dos Centros de referência de assistência social - Cras i e ii, 
Centro de referência Especializado de assistência social - CrE-
as, Centros de Convivência e abrigo provisório lar anjo Gabriel, 
conforme descrições constantes nos anexos "a" e "b" deste edital. 
Forma de Pregão: Eletrônico. Tipo: Menor preço. Recebimento 
das propostas: até as 08 h e 15 min do dia 30/12/2022. Início da 
Sessão: dia 30/12/2022 as 08 h e 30 min. , no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. 
Informações complementares: o Edital 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 na rua leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª 
feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, 
ou pelo telefone (49) 3441-2167. registrado no TCE/sC sob o nº 
b5889E20a6860D2a977584147CF341a1D5b00882. Concórdia, 
sC, 16 de dezembro de 2022. MarCos anTonio MaGro. Gestor 
do Fundo Municipal de assistência social.

Cod. Mat.: 879219

EsTaDo DE sanTa CaTarina
prEEFEiTUra MUniCipal DE GraVaTal
Contrato nº: 52/2021
aditivo nº 1º TErMo aDiTiVo ao ConTraTo nº 52/2021
Tipo aditivo: prorroGaÇÃo Do prazo
Contratante: MUniCÍpio DE GraVaTal
Contratada: bF ConsTrUÇÕEs EirEli-Epp
processo licitatório nº 53/2021
licitação: Tomada de preço 07/2021
objeto: “I TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52/2021 REFERENTE À 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE 
GRAVATAL, PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS, COM FORNECI-
MENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA VISANDO ATENDER
AOS CONTRATOS DE REPASSE OGU: Nº 872008/2018/MTUR/
CAIXA, N° 881800/2018/MTUR/CAIXA E PROCESSO: SCC 
00019909/2021 – PORTARIA ESTADUAL N° 463/SEF, CONFORME 
PROJETOS EM ANEXO”
Cláusula I – Fica aditivado o prazo de vigência do contrato até 
30/12/2023.
Cláusula II – As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Gravatal, 16 de dezembro de 2022.
Cleinils rodrigues da silva
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 879041

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 218.PMI.2022
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Data e horário da sessão de abertura: 06/01/2023 às 09:00 horas.
local: setor de licitações, praça pres. João Goulart, 120 - paço 
Municipal Ângelo lodetti içara/sC.
objeto: Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para 
pavimentação asfáltica da Rodovia ICR 455 – Rod. Antonio 
Nunes de Mello, bairro Lombas, com extensão de 140 metros, 
conforme projetos, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro 
e planilhas orçamentárias. Içara – SC, 16 de dezembro de 2022. 
Dalvânia Cardoso. Prefeita Municipal.

Cod. Mat.: 879084

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 012/2022
O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária 
através da secretaria Municipal de Governo, torna público que abriu 
prazo para CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES COM E SEM 
FINS LUCRATIVOS, conforme especificado no Edital, sob a regência 
da lei 8.666/93 e alterações posteriores. o edital encontra-se à 
disposição dos interessados para fazer o download, através do site 
www.itajai.sc.gov.br" www.itajai.sc.gov.br. Os documentos serão 
recebidos até as 19h00min do dia 06 de janeiro de 2023, no 
Departamento de licitações e Contratos da prefeitura de itajaí, no 
endereço acima mencionado.

itajaí (sC), 13 de dezembro de 2022.
JEAN CARLOS SESTREM
Secretário Municipal de Governo

Cod. Mat.: 879102

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2022
CHAVE TCE: 683682aaD8F35b4a75bE3Fb2FaDD74CFF6566aC2
o Município de itajaí, no Estado de santa Catarina, através da 
Prefeitura de Itajaí, à Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, torna 
público que fará realizar licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA, PER-
FILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO, ORTOFOTOS 
DIGITAIS, BASE CARTOGRÁFICA NA ESCALA DE 1:5.000 
PARA ÁREA RURAL, AQUISIÇÃO A PARTIR DE SISTEMA DE 
MAPEAMENTO MÓVEL TERRESTRE, DE IMAGENS GEORRE-
FERENCIADAS DAS VIAS E DOS IMÓVEIS URBANOS COM 
ATUALIZAÇÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA EM CAMPO E 
SOLUÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA ATRAVÉS 
DE LICENCIAMENTO ANUAL (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA-SIG COM DESEN-
VOLVIMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, ALÉM DE SUSTENTAÇÃO, 
OPERAÇÃO ASSISTIDA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 
CORRETIVA PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, de acordo com as 
condições fixadas no edital e seus anexos. O edital encontra-se 
à disposição dos interessados para fazer o download, através do 
site www.itajai.sc.gov.br. Maiores informações no telefone: (47) 
3341-6186 ou e-mail: licitações@itajai.sc.gov.br" licitações@itajai.
sc.gov.br.  os envelopes serão recebidos até às 13h30min do dia 
03 de fevereiro de 2023, na sala de reuniões da Diretoria de 
licitações e Contratos da prefeitura de itajaí, no endereço acima 
mencionado, momento no qual se dará início à sessão de abertura 
com participação aberta às proponentes e ao público.

itajaí (sC), 16 de dezembro de 2022.

JEAN CARLOS SESTREM
Secretário Municipal de Governo

Cod. Mat.: 879109

AVISO DE LICITAÇÃO
o Município de Joinville, através da Unidade de processos da 
secretaria administração e planejamento, leva ao conhecimento 
dos interessados que em conformidade com o que preceitua a lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento 
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licitatório de pregão Eletrônico nº 837/2022, destinado a contrata-
ção de empresa especializada na realização de serviços de vídeo 
inspeção em rede de drenagem pluvial do Município de Joinville, 
na Data/Horário: 11/01/2023 às 08:30 horas, para abertura das pro-
postas. o edital encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br - UasG 453230. 
Chave TCE: D9bE07a51F2b49FD71bb7046569F24F087541002.
Joinville, 15 de dezembro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
silvia Cristina bello – Diretora Executiva

Cod. Mat.: 879040

AVISO DE LICITAÇÃO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados que em conformidade com o que preceitua a 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o proce-
dimento licitatório de pregão Eletrônico nº 792/2022, destinado ao 
registro de preços, visando a futura e eventual contratação de 
empresas especializadas em serviços de vistoria, emplacamento 
e remarcação de chassi em veículos automotivos, na Data/Horário: 
17/01/2023 às 08:30 horas, para abertura das propostas. o edital 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.
sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UasG 453230. Chave TCE 
5aDb7FCCFCE31C7DD038C44903a0D105aCE5bDFb.
Joinville, 15 de dezembro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
silvia Cristina bello – Diretora Executiva

Cod. Mat.: 879062

AVISO DE LICITAÇÃO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados que em conformidade com o que preceitua a lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento 
licitatório de pregão Eletrônico nº 761/2022, destinado ao registro 
de preços, visando a futura e eventual aquisição e instalação de 
playgrounds para a Unidade de parques, praças e rearborização 
Pública - UPP da Secretaria de Meio Ambiente, na Data/Horário: 
16/01/2023 às 08:30 horas, para abertura das propostas. o edital 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.
sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UasG 453230. Chave TCE 
F7493Da6EaD32338C213451a4150aa58E7FF175D.
Joinville, 15 de dezembro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
silvia Cristina bello – Diretora Executiva

Cod. Mat.: 879069

AVISO DE LICITAÇÃO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados que em conformidade com o que preceitua a lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento 
licitatório de pregão Eletrônico nº 859/2022, destinado ao registro 
de preços, visando a futura e eventual contratação eventual de 
serviços de reparos em redes de drenagem, com 1 (uma) equipe, 
na área de abrangência da Unidade Regional de Obras Pirabeiraba 
e contratação eventual de serviços de reparos em redes de drena-
gem, com 4 (quatro) equipes simultâneas, na área de abrangência 
da Unidade Regional de Obras Centro Norte, na Data/Horário: 
12/01/2023 às 08:30 horas, para abertura das propostas. o edital 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.
sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UasG 453230. Chave TCE 
69EE7941C07E1D6b215552786b7DC6726C2CbEb8.
Joinville, 15 de dezembro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
silvia Cristina bello – Diretora Executiva

Cod. Mat.: 879072

AVISO DE LICITAÇÃO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da 
secretaria administração e planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados que em conformidade com o que preceitua a 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o proce-
dimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 833/2022, destinado a 
Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga 
de gases medicinais para atendimento às necessidades da 
Secretaria da Saúde e Hospital Municipal São José, na Data/
Horário: 10/01/2023 às 08:30 horas, para abertura das propostas. 
o edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.
joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UasG 453230. 
(Chave TCE 29Fab2E00FaEF906782Ca835C990593aF4aE4a69).
Joinville/sC, 15 de dezembro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.
silvia Cristina bello – Diretora Executiva.

Cod. Mat.: 879101

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 Edital 
de Credenciamento nº 152/2022, destinado ao Credenciamento de 
prestadores de serviços especializados, em caráter ambulatorial, 
na especialidade de Procedimentos com finalidade diagnóstica – 
Grupo 02, Diagnóstico em laboratório Clínico / patologia Clínica 
– subgrupo 02, da Tabela de procedimentos, Medicamentos e opM 
do sUs – sUs/siGTap e suas Unidades de Coleta vinculadas, 
a fim de atender a demanda dos usuários do Sistema Único de 
saúde no Município de Joinville, deferindo seu credenciamento no 
certame. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposi-
ção 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, 16 de dezembro de 2022.
sabine Jackelinne leguizamon - presidente da Comissão – por-
taria nº 233/2022

Cod. Mat.: 879193

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados que homologa o processo licitatório levado a efeito 
através da Concorrência nº 738/2022 destinado à contratação de 
empresa para execução da nova Entrada de Energia da Escola 
Municipal anaburgo, devido ao aumento de carga, bem como o 
julgamento efetuado pela Comissão de licitação, adjudicando o 
objeto licitado à empresa classificada e seu respectivo valor, qual 
seja: red Energy Comércio e serviços ltda., com o valor de r$ 
42.980,00.
Joinville, 16 de dezembro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
silvia Cristina bello – Diretora Executiva

Cod. Mat.: 879217

AVISO DE ERRATA
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento dos 
interessados que com base no §4º, do art. 21, da lei 8.666/93, está 
promovendo alterações no edital de Concorrência nº 730/2022, 
destinado a contratação de empresa para construção de 153 
(cento e cinquenta e três) unidades habitacionais pré-fabricadas, 
com estrutura e fechamento em placas de concreto armado 
intertravadas por colunas estruturais, todas pré-fabricadas, com 
infraestrutura completa  , sendo transferida a data de recebimento 
e abertura dos invólucros para o dia 26/01/2023 às 09 horas. a 
Errata na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no 
site www.joinville.sc.gov.br no link "portal de licitações". Chave 
no TCE: 69C2b4b32b74CE0F8184bC56E60Da2ba275E7756.
Joinville, 16 de dezembro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
silvia Cristina bello – Diretora Executiva

Cod. Mat.: 879221

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento  leva ao conhecimento 
dos interessados que homologa o processo licitatório levado a 
efeito através do Pregão Eletrônico nº 835/2022 - UasG 453230, 
destinado ao registro de preços, visando a futura e eventual aqui-
sição de cimentos, argamassa, aditivos e afins destinados às 
manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas 
pela Secretaria Municipal de Educação de Joinville, bem como o 
julgamento efetuado pela pregoeira e Equipe de apoio, adjudicando 
o objeto licitado às empresas vencedoras em seus respectivos 
itens e valores unitários, quais sejam: A. R. MATERIAIS DE CONS-
TrUCao lTDa - item 3 - r$ 204,48, item 5 - r$ 6,99, item 7 - r$ 
29,99, item 9 - r$ 14,24, item 11 - r$ 88,99, item 12 - r$ 12,92, 
item 14 - r$ 10,02, item 16 - r$ 29,40, item 18 - r$ 134,96; aViz 
CoMErCio DE MaTErial DE ConsTrUCao lTDa - item 1 - r$ 
40,22, item 2 - r$ 58,18, item 4 - r$ 6,99, item 6 - r$ 6,99, item 
8 - r$ 9,74, item 10 - r$ 3,49, item 13 - r$ 12,92, item 15 - r$ 
16,54, item 17 - r$ 49,90, item 19 - r$ 3,44, item 20 - r$ 3,44, 
item 22 - r$ 35,75; K&p CoMErCio VarEJisTa DE MaTErial 
DE ConsTrUCao lTDa - item 21 - r$ 35,75.
Joinville/sC, 16 de dezembro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento.
silvia Cristina bello – Diretora Executiva.

Cod. Mat.: 879229

AVISO DE LICITAÇÃO
o Município de Joinville, através da Unidade de processos da 
secretaria de administração e planejamento, leva ao conhecimento 
dos interessados que em conformidade com o que preceitua a 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o pro-
cedimento licitatório de Concorrência nº 531/2022 destinado a 

Pavimentação Asfáltica da Rua Waldemiro José Borges, na 
Data/Horário: 27/01/2023 às 09 horas, para recebimento e abertura 
dos invólucros. o edital encontra-se à disposição dos interessados 
no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de licitação". Chave 
no TCE: 1b52a0F1C6EF0CD29EEaF1102bb77E9b7270D594.
Joinville, 16 de dezembro de 2022.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento
silvia Cristina bello – Diretora Executiva

Cod. Mat.: 879231

AVISO de licitação
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados que em conformidade com o que preceitua a lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o 
procedimento licitatório de Credenciamento nº 440/2022 destinado 
ao credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde para 
realização de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel no município de 
Joinville, código SIGTAP/SUS 03.01.03.006-5, conforme Tabela 
de Procedimentos, Medicamentos e OPM/SIGTAP/SUS, a partir da 
data de 19/12/2022, por prazo indeterminado, para recebimento das 
documentações. o edital encontra-se à disposição dos interessados 
no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de licitação". Chave 
no TCE: 3349a41b6730D1E554CC2a9C2906F7F4C1EC14CC.
Joinville, 16 de dezembro de 2022.
Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento
silvia Cristina bello- Diretora Executiva

Cod. Mat.: 879262

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2022  Tomada de Preço N° 
TP22/2022
o MUniCÍpio DE lEbon rÉGis, através do presidente da Co-
missão de licitações conforme decreto nº029/2022, torna pública 
a instauração de procedimento licitatório na modalidade Tomada 
de Preço, do tipo Global, sob a forma de execução indireta em 
regime de empreitada por preço global. OBJETO: a presente lici-
tação visa à contratação de empresa especializada para execução, 
incluído fornecimento de materiais, de um barracão para melhoria 
das cadeias produtivas do setor agrícola do Município de lebon 
régis, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentarias e 
projetos em anexo. Maiores informações e Edital disponíveis no 
site www.lebonregis.sc.gov.br. Os envelopes de “HABILITAÇÃO” 
e “PROPOSTA”, deverão ser entregues no setor de Compras e 
licitações, sito a rua artur barth, 300, Centro, lebon régis/sC, 
até às 09:00 do dia 10/01/2023. A sessão de abertura será no 
mesmo dia às 09:01. Cadastramento conforme Lei 8.666/93. 
Maiores informações pelo e-mail: licita21@lebonregis.sc.gov.br 
ou tel.: (49) 3247-0188. lebon régis, 16/12/2022.
Isaias Tomchak Leffer – Presidente da CPL

Cod. Mat.: 879280

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA.
Extrato de Contrato
Espécie: Contrato administrativo n. 170/2022. partes: Município 
de Maravilha – sC e Gaia rodovias ltda. objeto: Execução de 
reperfilagem com pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., na Rua 
paulina ottilia Muller, no Município de Maravilha – sC. Vigên-
cia: 01 (um) mês após recebimento da ordem de serviço. Valor 
r$ 149.044,43. Data de assinatura do Contrato administrativo: 
16/12/2022. Signatários: Sandro Donati pela Contratante e Renato 
adriano seibt pela Contratada.

Cod. Mat.: 879092

prEFEiTUra MUniCipal DE Morro GranDE
EXTraTo DE ConTraTo

Contrato nº 46/2022/pMMG. Contratante: Município de Morro 
Grande. Contratada: Terra Viva Comércio e representações Eireli. 
objeto: aquisição de implementos agrícolas para uso da secretaria 
de agricultura e Meio ambiente do município de Morro Grande/sC. 
origem dos recursos: portaria sEF nº 216/2022. processo licitatório 

19.12.2022 (SEGUNDA-FEIRA) DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.920 PÁGINA 43

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.



nº 44/2022, Edital de pregão Eletrônico nº 6/2022/pMMG. Data 
de assinatura: 14/12/2022. Vigência: 14/12/2022 à 31/12/2023. 
Dotação: (169) 2403.2057.44905240. Valor Total: r$ 194.600,00. 
Clélio Daniel olivo - prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 879113

prEFEiTUra MUniCipal DE Morro GranDE
EXTraTo DE ConTraTo

Contrato nº 47/2022/pMMG. Contratante: Município de Morro 
Grande. Contratada: Ceres Agropecuária Ltda. Objeto: Aquisição 
de implementos agrícolas para uso da secretaria de agricultura 
e Meio ambiente do município de Morro Grande/sC. origem dos 
recursos: portaria sEF nº 216/2022. processo licitatório nº 44/2022, 
Edital de pregão Eletrônico nº 6/2022/pMMG. Data de assinatura: 
14/12/2022. Vigência: 14/12/2022 à 31/12/2023. Dotação: (169) 
2403.2057.44905240. Valor Total: r$ 15.000,00. Clélio Daniel 
olivo - prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 879114

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO
EDILSON FERLA, prefeito Municipal, do município de nova Ere-
chim – sC, no uso das atribuições legais, Torna pÚbliCo, para 
conhecimento dos interessados, que estará realizando Processo 
Licitatório nº 101/2022, na modalidade de Pregão Presencial nº 
055/2022, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REFORMA DO TELHADO 
DA ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL – E.R.M, SENDO RETIRADA 
DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS 
DE ALUZINCO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. DE 
ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITO E DEMAIS 
PLANILHAS EM ANEXO. PORTARIA Nº 269/SEF – 23.06.2021 
– EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 1051/2021. o recebi-
mento do Credenciamento e Envelopes, se dará até dia 14 de 
dezembro de 2022, até as 08h00min. informações poderão ser 
obtidas no site oficial do município //novaerechim.atende.net/" 
https://novaerechim.atende.net/, na aba Licitações. Todos os 
trâmites, e maiores informações poderão ser obtidos diretamente 
no SITE Oficial do Município. Maiores informações poderão ser 
obtidas por escrito no Departamento de licitações, no endereço: 
avenida Francisco Ferdinando losina, 139, Centro, CEp 89 865 
000, Nova Erechim – SC, no horário das 08h00min às 11h00min, 
e das 13h30min às 17h00min.
nova Erechim, sC 02/12/2022.
EDILSON FERLA
CPF: ***.947.***-00
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 879037

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTO
ERRATA Nº 002 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2022 – 
CONCORRÊNCIA PUBLICA 003/2022 de 10 de novembro de 2022.
a prefeitura de nova Trento, através da comissão permanente 
de licitações, vem a público retificar a publicação do edital n° 
128/2022 de 10/11/2022, cujo objeto é a EXECUÇÃo DE obras 
DE paViMEnTaÇÃo asFÁlTiCa, iMplanTaÇÃo DE rEDE DE 
DisTribUiÇÃo DE ÁGUa, DrEnaGEM plUVial, passEios E 
sinalizaÇÃo ViÁria Da rUa CoronEl HipoliTo boiTEUX, 
rUa lUiz bUsnarDo, rUa 08 DE aGosTo E rUa brUsQUE 
no MUniCÍpio DE noVa TrEnTo/sC
A PRESENTE ERRATA, POR AFETAR A FORMULAÇÃO DAS 
PROPOSTAS, NECESSITA DE ALTERAÇÃO DA DATA DA 
SESSÃO PARA:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 03/02/2023 ATÉ 08:30
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS DO DIA 
03/02/2023

nova Trento/sC, 15 de dezembro de 2022.

Fernando Sens
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Cod. Mat.: 878710

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR Nº 007/2022
o MUniCÍpio DE oTaCÍlio CosTa, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à avenida Vidal ramos Júnior 228, Centro ad-
ministrativo, inscrita no CnpJ  sob nº 75.326.066/0001-75, repre-
sentada neste ato pelo  prefeito Municipal, sr. Fabiano baldessar 
de souza, através da secretaria Municipal de Educação, vem 
realizar CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de credenciamento 
de interessados na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, empreendedor familiar rural e Cooperativas da agricultura 
Familiar para atender os alunos matriculados nas escolas da rede 
Municipal de Ensino para o ano de 2023, de acordo com as prerro-
gativas do programa nacional de alimentação Escolar – pnaE e, 
conforme especificações do Anexo I, deste Edital. Os interessados 
(Grupos Formais, informais ou Fornecedores individuais) deverão 
apresentar a documentação e proposta no setor licitações na sede 
da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa, localizada á Avenida Vidal 
ramos Junior, 228, Centro administrativo, até o dia 18/01/2023, das 
13h30min às 18h00min horas. a sessão de abertura dos envelopes 
ocorrerá às 13h30min no dia 19/01/2023, conforme as disposições 
deste edital. impugnações ou questionamentos acerca do edital, 
inclusive os de ordem técnica, serão respondidos pelo presidente da 
Comissão de licitação exclusivamente por meio eletrônico, através 
do e-mail: licitacao@otaciliocosta.sc.gov.br, desde que enviados no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a 
abertura da sessão, sendo de responsabilidade dos interessados 
a consulta ao sítio http://www.otaciliocosta.sc.gov.br para obter 
informações sobre esta licitação antes da participação nas sessões. 
otacílio Costa/sC, 16 de dezembro de 2022. roDriGo barTH 
pErEira – presidente da Comissão de licitação.

Cod. Mat.: 879302

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
processo licitatório n° 108/2022. Modalidade: pregão presencial 
41/2022.  objeto: rEGisTro DE prEÇos para aQUisiÇÃo 
DE GÊnEros aliMEnTÍCios. Data da entrega dos envelopes: 
29/12/2022 até as 08:30 horas. Data da abertura: 29/12/2022 às 
09:00 horas. Edital disponível presencialmente no setor de licita-
ções ou através do e-mail licitacao@palmitos.sc.gov.br. Palmitos, 
16 de dezembro de 2022. Dair Jocely Enge – prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 879053

Estado de santa Catarina
MUniCÍpio DE pEriTiba
EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: o objeto do presente contrato é acrescentar valor ao contrato 
original nº 103/2022 que tem por objeto a contratação de empresa 
do ramo de engenharia e/ou construção civil paraexecução de cons-
trução de uma quadra poliesportiva, com fornecimento de material 
e mão de obra, em atendimento ao processo sCC 00024270/2021, 
FEsporTE, portaria sEF nº 151/2022 de 11/04/2022.
PL Nº 63/2022 TP Nº 08/2022. Dados do Contrato: ConTraTo 
aDMinisTraTiVo nº 213/2022 - sEGUnDo aDiTiVo ao Con-
TraTo aDMinisTraTiVo nº 103/2022. Contratado: ForMaTTo 
EnGEnHaria lTDa, CnpJ nº 04.310.204/0001-80, Valor: r$ 
49.165,01 (Quarenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais 
e um centavo).

Município de peritiba sC., 14 de dezembro de 2022.

NESTOR JOSÉ BOLL
prefeito Municipal em Exercício

Cod. Mat.: 879337

Estado de santa Catarina
MUniCÍpio DE pEriTiba
AVISO DE LICITAÇÃO
a pregoeira do Município de peritiba, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei 
Federal n° 8.666/1993, lei nº 10.520/2002 e demais legislações 
aplicáveis, CoMUniCa que o pregão Eletrônico nº 30/2022, pro-

cesso de licitação nº 162/2022, foi considerado deserto, pois não 
houveram interessados ao certame.
Processo de Licitação nº 162/2022 e Pregão Eletrônico nº 30/2022.
Objeto: a presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais 
destinados a implantação de programa de incentivo para erradi-
cação da brucelose e da Tuberculose no município de peritiba, 
em atendimento ao processo sGp-a sCC3530/2022, Convênio 
Cidasc nº 2022TR000956, conforme especificações constantes 
no anexo i deste edital.
Município de peritiba – sC., em 16 de dezembro de 2022.

rEGina inÊs branD lazzarin
pregoeiro (Decreto nº 19/2022)

Cod. Mat.: 879349

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 021 / 2022
processo administrativo n.º 131 / 2022. Código TCE n.º F0909CaC95C-
68Cb798DCDE67E094D86FCDD7322a. Contratante: MUniCÍpio 
DE poMEroDE. Contratada: iGaM sC CUrsos E ConsUlToria 
lTDa. objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, 
CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N.º 14.133/2021 - NOVA LEI DE LICI-
TAÇÕES NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO 
DE POMERODE/SC. Valor Total Contratado: r$31.300,00 (trinta 
e um mil e trezentos reais). base legal da contratação: artigo 25, 
inciso ii da lei Federal n.º 8.666/1993.
pomerode / sC, 16 de Dezembro de 2022.
GENRADO RIEMER
Secretário de Gestão Administrativa e Fazendária

Cod. Mat.: 879341

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012 / 2022
processo administrativo n.º 132 / 2022. Código TCE/sC n.º b01C-
F72E3D5EF9C30DD22364CE7a492D72F9b324. Contratante: 
MUniCÍpio DE poMEroDE. Contratada: TiCKET Mais Do 
brasil solUÇÕEs EM Ti lTDa. objeto: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA 
DE GESTÃO DE VENDA DE PRODUTOS RELATIVOS A ALI-
MENTAÇÃO, BEBIDAS, ENTRETENIMENTO E INGRESSOS, 
NO MODELO OPERACIONAL FORMATO "CASHLESS", PARA 
A 38ª FESTA POMERANA, A SER REALIZADA DE 11 A 22 DE 
JANEIRO DE 2023, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES 
NO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. 
base legal: artigo 24, inciso ii da lei Federal n.º 8.666/1993. Valor 
total contratado: r$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). 
Justificativa: Em pesquisa de preços com fornecedores do ramo, 
a empresa Contratada apresentou o menor valor entre os orça-
mentos recebidos, além da capacidade técnica, possui habilitação 
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal compatível com os serviços a serem contratados, 
restando assim, configurada a situação descrita no Artigo 24, Inciso 
ii da lei Federal n.º 8.666/1993.
pomerode / sC, 16 de Dezembro de 2022.
MARCOS CONRADO HASS
Secretário de Turismo e Cultura

Cod. Mat.: 879344

Município de porto União
Estado de santa Catarina
processo licitatório 238/2022
Concorrência nº 009/2022
Termo de Homologação e adjudicação.
Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa: 
Engemass Engenharia e Construção Eireli.
Código registro TCE: 4CF2FE3bF19EE1D63aCFaF076D69720b-
Db814E3a
porto União sC, 08 de dezembro de 2022.
Eliseu Mibach
prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 879049
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Município de porto União
Estado de santa Catarina
Extrato de Contrato 143/2022
partes: Município de porto União e Engemass Engenharia e 
Construção Eireli.
Objeto: pavimentação asfáltica da Rua Secondo Eliseo Bertoluzzi.
Valor: r$ 1.057.870,88 (hum milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos 
e setenta reais e oitenta e oito centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos 
do art. 57, da lei n.º 8.666/93.
base legal: Concorrência nº 009/2022, lei 8.666/93.
porto União sC, 08 de dezembro de 2022.
Eliseu Mibach
prefeito Municipal.
Engemass Engenharia e Construção Eireli.
Contratada.
Código registro TCE: D9aC5bDb4864DCDE2b4486313b65E-
894abba725C

Cod. Mat.: 879050

Estado de santa Catarina
MUniCÍpio DE QUiloMbo
aViso DE liCiTaÇÃo
Cód. de Registro de Informação (e-sfinge) BD862BBF62D9A01DB-
2D3Db17095b636C74CE25a8
processo adm. n.: 116/2022
Edital: ToMaDa DE prEÇos p/obras E sErViÇos DE En-
GEnHaria nº 116/2022.
Forma de Julgamento: Menor preço/ Global
regime de Execução: indireta/Empreitada por preço Global
objeto: aQUisiÇÃo DE EMprEiTaDa Global, para EXECUÇÃo 
DE passEio pÚbliCo CoM bloCos inTErTraVaDos DE 
ConCrETo (paVEr), CoM FornECiMEnTo DE MaTErial, EM 
parTE Da rUa prEsiDEnTE JUsCElino no MUniCipio DE 
QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 879,45M², CONFORME 
MEMorial DEsCriTiVo, orÇaMEnTo, CronoGraMa E 
proJETo EM anEXo.
Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia 05/01/2023.
abertura dos Envelopes: 09:10 horas do dia 05/01/2023.
a íntegra do Edital e esclarecimentos, poderão ser obtidos no 
Centro administrativo Municipal, sito à rua Duque de Caxias nº 
165, nos dias úteis, das segundas às sextas-feiras, das 07:30 às 
13:30 e das 13:00 às 17:00 horas, pelo Fone (49) 3346-3242 ou 
no site do Município de Quilombo, no seguinte endereço: http:/
www.quilombo.sc.gov.br
Quilombo, 15 de dezembro de 2022.
silVano DE pariz
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 879042

Município rio do oeste/sC. Extrato da Homologação, adjudicação 
referente ao processo licitatório n° 112/2022, tomada de preços 
nº 012/2022. obJETo: pavimentação em lajotas hexagonais de 
concreto, passeios em paver e sinalização viária das Ruas Felicita 
steil e Daniel pisetta. Vencedora: Via prEFErEnCial sErViÇos 
EirEli lTDa, CnpJ n° 21.462.382/0001-45. Vencedora dos lotes 
01 e 02. Valor:  loTE 01: rua Felicita steil, r$ 125.387,82 (...); e 
loTE 02: rua Daniel pisetta, r$ 633.659,32 (...). Mais informações 
através do telefone (47) 3543 – 0261.
rio do oeste/sC, 16 de dezembro de 2022.
DioGo FErrari
prefeito

Cod. Mat.: 879063

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA

AVISO DE LICITAÇÃO

processo de licitação nº 072/2022 - Edital de pregão presencial 
nº 036/2022. objeto: aquisição de combustíveis para o Município 
de rio Fortuna durante o exercício de 2023. Data de abertura: 

06/01/2023. Horário: 07h30min. Edital completo e demais informa-
ções disponíveis no setor de licitações, no site do Município (www.
riofortuna.sc.gov.br), ou no e-mail licitacoes@riofortuna.sc.gov.br. 
rio Fortuna/ sC, 16 de dezembro de 2022. NERI VANDRESEN 
- prefeito Municipal

Cod. Mat.: 879038

Estado de santa Catarina
Município de riqueza
Departamento de licitações, Compras e Contratos
proCEsso liCiTaTório nº 897/2022
EDiTal DispEnsa por JUsTiFiCaTiVa nº 865/2022
EXTraTo DE ConTraTo
ConTraTo nº 45/2022
Contratada: irMÃos ForTE inDUsTria METalUrGiCa lTDa 
– CnpJ nº 22.240.789/0001-90. objeto: Terceiro termo aditivo ao 
contrato nº 45/2022, referente à prorrogação do prazo de vigência 
do contrato primitivo. Data da Emissão: 08 de dezembro de 2022.
proCEsso liCiTaTório nº 1716/2022
EDiTal ToMaDa DE prEÇos nº 09/2022
EXTraTo DE ConTraTo
ConTraTo nº 102/2022
Contratada: Capoani prEsTaDora DE sErViÇos lTDa – 
CnpJ nº 11.230.423/0001-14. objeto: primeiro termo aditivo ao 
contrato nº 102/2022, referente à prorrogação do prazo de vigência 
do contrato primitivo. Data da Emissão: 14 de dezembro de 2022.
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: Quinto termo aditivo ao contrato nº 
64/2022, referente à prorrogação do prazo de vigência do contrato 
primitivo. Data da Emissão: 08 de dezembro de 2022.
proCEsso liCiTaTório nº 864/2022
EDiTal ToMaDa DE prEÇos nº 07/2022
EXTraTo DE ConTraTo
ConTraTo nº 60/2022
Contratada: Capoani prEsTaDora DE sErViÇos lTDa – CnpJ 
nº 11.230.423/0001-14. objeto: Quinto termo aditivo ao contrato nº 
60/2022, referente à prorrogação do prazo de vigência do contrato 
primitivo. Data da Emissão: 14 de dezembro de 2022.
proCEsso liCiTaTório nº 2667/2021
EDiTal ToMaDa DE prEÇos nº 19/2021
EXTraTo DE ConTraTo
ConTraTo nº 07/2022
Contratada: Gaia roDoVias lTDa – CnpJ nº 03.257.777/0001-24. 
objeto: segundo termo aditivo ao contrato nº 07/2022, referente à 
prorrogação do prazo de execução do serviço. Data da Emissão: 
15 de dezembro de 2022.
EXTraTo DE ConTraTo
ConTraTo nº 08/2022
Contratada: Gaia roDoVias lTDa – CnpJ nº 03.257.777/0001-24. 
objeto: segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, referente à 
prorrogação do prazo de execução do serviço. Data da Emissão: 
15 de dezembro de 2022.
EXTraTo DE ConTraTo
ConTraTo nº 09/2022
Contratada: Gaia roDoVias lTDa – CnpJ nº 03.257.777/0001-24. 
objeto: segundo termo aditivo ao contrato nº 09/2022, referente à 
prorrogação do prazo de execução do serviço. Data da Emissão: 
15 de dezembro de 2022.
EXTraTo DE ConTraTo
ConTraTo nº 10/2022
Contratada: Gaia roDoVias lTDa – CnpJ nº 03.257.777/0001-24. 
objeto: segundo termo aditivo ao contrato nº 10/2022, referente à 
prorrogação do prazo de execução do serviço. Data da Emissão: 
15 de dezembro de 2022.
EXTraTo DE ConTraTo
ConTraTo nº 11/2022
Contratada: Gaia roDoVias lTDa – CnpJ nº 03.257.777/0001-24. 
objeto: segundo termo aditivo ao contrato nº 11/2022, referente à 
prorrogação do prazo de execução do serviço. Data da Emissão: 
15 de dezembro de 2022.
proCEsso liCiTaTório nº 2668/2021
EDiTal ToMaDa DE prEÇos nº 20/2021
EXTraTo DE ConTraTo
ConTraTo nº 62/2022
Contratada: Gaia roDoVias lTDa – CnpJ nº 03.257.777/0001-24. 
objeto: segundo termo aditivo ao contrato nº 62/2022, referente à 
prorrogação do prazo de execução do serviço. Data da Emissão: 
15 de dezembro de 2022.
EXTraTo DE ConTraTo
ConTraTo nº 63/2022

Contratada: Gaia roDoVias lTDa – CnpJ nº 03.257.777/0001-24. 
objeto: segundo termo aditivo ao contrato nº 63/2022, referente à 
prorrogação do prazo de execução do serviço. Data da Emissão: 
15 de dezembro de 2022.
renaldo Mueller
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 879046

MUNICIPIO DE SALETE
PUBLICAÇÃO: LICITAÇÃO Nº 084/2022 Modalidade: PREGÃO 
PRESENCIAL
obJETo: Aquisição de materiais e mão de obra para conclusão 
de parte da reforma da Escola de Ensino Fundamental Prefeito 
Affonso Rohden.  Entrega dos envelopes da documentação: na 
prefeitura de salete, até as 09h00min, do dia 19/12/2022. abertura 
dos Envelopes das propostas: na prefeitura de salete, às 09h30min, 
do dia 19/12/2022. o Edital completo encontra-se a disposição dos 
interessados na Prefeitura Municipal, Imprensa Oficial do Município, 
na Divisão de Compras, de segunda a sexta-feira no horário normal 
de expediente ou pelo telefone (047) 3563-0266. sendo ainda que 
o edital poderá ser retirado no site: www.salete.sc.gov.br ou pelo 
e-mail: licitacoes@salete.sc.gov.br.
salete, 07 de dezembro de 2022
solange aparecida bitencourt schlichting
prefeita de salete

Cod. Mat.: 876203

MUniCÍpio DE sanTa TErEzinHa Do proGrEsso
sECrETaria DE aDMinisTraÇÃo
proCEsso sElETiVo - EDiTal nº 003/2022
rEalizaÇÃo: ConCUrsos ss1
o MUniCÍpio DE sanTa TErEzinHa Do proGrEsso Torna 
PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO para os cargos de 
aGEnTE DE sErViÇos GErais, MoTorisTa DE CaMinHÃo, 
MoTorisTa DE VEÍCUlos lEVEs, MoTorisTa EsColar, 
proFEssor DE EDUCaÇÃo FÍsiCa, proFEssor DE EDU-
CaÇÃo inFanTil, proFEssor DE Ensino FUnDaMEnTal 
- anos iniCiais, proFEssor DE Ensino FUnDaMEnTal - 
arTEs e proFEssor DE Ensino FUnDaMEnTal DE lÍnGUa 
EsTranGEira EspanHol. insCriÇÕEs: Via internet, pelo site 
www.concursosss1.com.br, de 16/12/2022 a 14/01/2023. Maiores 
informações e Edital na íntegra, poderão ser obtidos no site www.
concursosss1.com.br.
santa Terezinha do progresso, 15 de dezembro de 2022.
MarCia DEToFol, prefeita Municipal.

Cod. Mat.: 879198

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 220/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – Tipo Menor 
preço por loTE.
OBJETO:  o objeto da presente licitação é a escolha da proposta 
mais vantajosa para a aquisição de materiais para operação veraneio 
e fardamentos, via registro de preço, para o Corpo de bombeiros 
Militar de são Francisco do sul, através de registro de preços, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.
Data e horário para início da entrega das propostas: 19 de 
dezembro de 2022 às 8hrs.
Data e horário limite para entrega das propostas: 29 de dezem-
bro de 2022 às 09:30hrs.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 29 de dezembro de 
2022 às 10hrs.
o Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no 
setor de licitação da prefeitura Municipal de são Francisco do 
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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, 16 de dezembro de 2022.
Carlos roberto nunes
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Cod. Mat.: 879119

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 221/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – Tipo Menor 
preço por iTEM.
OBJETO:  o objeto da presente licitação é a escolha da proposta 
mais vantajosa para a aquisição de um veículo automotor, tipo 
furgão, zero quilômetro, para utilização nos serviços de atendimen-
tos veterinários, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data e horário para início da entrega das propostas: 19 de 
dezembro de 2022 às 8hrs.
Data e horário limite para entrega das propostas: 29 de dezem-
bro de 2022 às 12:30hrs.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 29 de dezembro de 
2022 às 13hrs.
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, 16 de dezembro de 2022.
Carlos roberto nunes
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Cod. Mat.: 879128

prEFEiTUra MUniCipal DE sÃo FranCisCo Do sUl–sC
AVISO DE ALTERAÇÃO - ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 193/2022
a prEFEiTUra DE sÃo FranCisCo Do sUl, leva ao conheci-
mento dos interessados que em conformidade com a lei 8.666/93, 
e suas modificações, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que, o edital em epígrafe, sofreu alteração de data por 
ato administrativo, conforme abaixo:
LICITAÇÃO Nº 193/2022 – TOMADA DE PREÇOS – Tipo MEnor 
prEÇo Global.
obJETo: Esta licitação tem por objeto contratação de empresa 
especializada para pavimentação da rua nova Campina, localizada 
no bairro rocio Grande, Município de são Francisco do sul, confor-
me especificações e seus anexos, partes integrantes deste edital.
a íntegra das alterações em tela estão disponíveis no link
https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/licitacao/1931/tomada-
-de-preco-193-2022
são Francisco do sul, 16 de dezembro de 2022.
Carlos roberto nunes
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Cod. Mat.: 879138

“AVISO DE CREDENCIAMENTO / CHAMAMENTO PUBLICO”.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (INEXIGIBILIDADE) Nº. 105/2022.
EDITAL DE CREDENCIAMENTO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC, de acordo 
com a lei Federal nº 8.666/93, alterada pela lei nº 8.883/94, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que, às 09 hs e 
00 min. do dia 22 de dezembro de 2022, na sala de reuniões de 
licitações do paço Municipal (endereço no rodapé), realizará o 
sorteio público para definição do Leiloeiro Oficial que prestará 
o serviço de alienação em leilão público de bens móveis inservíveis 
pertencentes ao Município de Três barras - sC.
A reunião será transmitida em tempo real, de forma on line, pelo 
site do Município, cito: ://www.tresbarras.sc.gov.br/"www.tresbarras.
sc.gov.br;
A reunião, além de ser transmitida em tempo real, será gravada 
e ficará à disposição de quem interessar possa pelo prazo de 30 
(trinta) dias.

informações complementares poderão ser obtidas na Coordenadoria 
de licitações, na avenida santa Catarina, nº. 616, Centro – Fone / 
Fax: 47 3623-0121 – Três barras - sC ou pelo site:  HYpErlinK 
"http://tresbarras.sc.gov.br" http://tresbarras.sc.gov.br ícone “liCi-
TAÇÕES ABERTAS”.
Três barras - sC, 15 de dezembro de 2022.
lUiz DiVonsir sHiMoGUiri – prEFEiTo MUniCipal
anTonio EDUarDo MarTins WEinFUrTEr – JUriDiCo

Cod. Mat.: 879153

EsTaDo DE sanTa CaTarina
MUniCÍpio DE UrUssanGa

EXTraTo Do priMEiro TErMo aDiTiVo ao ConTraTo nº 
37/2022

Contrato: 37/2022
primeiro Termo aditivo
Data de assinatura nº 16/12/2022
processo de licitação nº 16/2022
pregão presencial: 09/2022
Contratante: MUniCÍpio DE UrUssanGa/sC
CnpJ: 82.930.181/0001-10
Contratado: alEX lUiz Da silVa ME
CnpJ/CpF: 21.690.014/0001-54
Quadro de sócios e administradores – Qsa: alex luiz da silva
objeto: Formação Continuada, junto aos professores da educação 
infantil e do ensino Fundamental i e ii.
O prazo de vigência do contrato fica prorrogada por 07 meses, até 
31 de julho de 2023.

Cod. Mat.: 879078

EsTaDo DE sanTa CaTarina
MUniCÍpio DE UrUssanGa
poDEr EXECUTiVo

EXTraTo Do sEGUnDo TErMo aDiTiVo ao ConTraTo nº 
20/2022

Contrato: 20/2022
segundo Termo aditivo
Data de assinatura: 16/12/2022
processo de licitação: 90/2021
Tomada de preço: 18/2021
Contratante: MUniCÍpio DE UrUssanGa/sC
CnpJ: 82.930.181/0001-10
Contratado: b&b TErraplEnaGEM lTDa
CnpJ/CpF: 13.847.699/0001-71
Quadro de sócios e administradores – Qsa: sandra Helena Vieira
objeto: pavimentação de Vias rurais, na localidade de belvedere, 
no Município de Urussanga/sC.
O prazo de execução da obra fica estendido até 14 de fevereiro 
de 2023.

Cod. Mat.: 879123

EsTaDo DE sanTa CaTarina
MUniCÍpio DE UrUssanGa
poDEr EXECUTiVo

EXTraTo Do sEGUnDo TErMo aDiTiVo ao ConTraTo nº 
56/2022

Contrato: 56/2022
Data de assinatura: 16/12/2022
processo de licitação: 23/2022
Concorrência: 01/2022
Contratante: MUniCÍpio DE UrUssanGa/sC
CnpJ: 82.930.181/0001-10
Contratado: sETEp ConsTrUÇÕEs s.a.
CnpJ/CpF: 83.665.141/0001-50
Quadro de sócios e administradores – Qsa: ademir locks, antonio 
rafael isidoro netto, Jose roberto de souza, bruno stephani
objeto: pavimentação de ruas Urbanas e rurais, no Município de 
Urussanga/SC, referente a Transferência de recursos financeiros do 
Governo do Estado-siE, através dos repasses das transferências 
especiais, destinada pela portaria nº 535/sEF (28/12/2021), sob 
o número sGpe sCC 24778/2021 e Transferência de recursos 
financeiros do Governo do Estado-SIE, através dos repasses 
das transferências especiais, destinada pela portaria nº 416/sEF, 
conforme especificações constantes nos projetos básicos e demais 
anexos que fazem parte integrante do Edital.
O prazo de execução da obra fica estendido até 31 de maio de 2023.

Cod. Mat.: 879143

EsTaDo DE sanTa CaTarina
MUniCÍpio DE UrUssanGa
poDEr EXECUTiVo

EXTraTo Do sEGUnDo TErMo aDiTiVo ao ConTraTo nº 
19/2022

Contrato: 19/2022
segundo Termo aditivo
Data de assinatura: 16/12/2022
processo de licitação: 93/2021
Tomada de preço: 21/2021
Contratante: MUniCÍpio DE UrUssanGa/sC
CnpJ: 82.930.181/0001-10
Contratado: b&b TErraplEnaGEM lTDa
CnpJ/CpF: 13.847.699/0001-71
Quadro de sócios e administradores – Qsa: sandra Helena Vieira
objeto: pavimentação das ruas Travessa Feltre, Vozzola e Moriago, 
no Bairro Nova Itália, no Município de Urussanga/SC.
O prazo de execução da obra fica estendido até 14 de fevereiro 
de 2023.

Cod. Mat.: 879202

EsTaDo DE sanTa CaTarina
MUniCÍpio DE UrUssanGa
poDEr EXECUTiVo

EXTraTo Do sEGUnDo TErMo aDiTiVo ao ConTraTo nº 
61/2022

Contrato: 61/2022
segundo Termo aditivo
Data de assinatura: 16/12/2022
processo de licitação: 32/2022
Tomada de preço: 10/2022
Contratante: MUniCÍpio DE UrUssanGa/sC
CnpJ: 82.930.181/0001-10
Contratado: b&b TErraplEnaGEM lTDa
CnpJ/CpF: 13.847.699/0001-71
Quadro de sócios e administradores – Qsa: sandra Helena Vieira
objeto: pavimentação de Vias na localidade do barro preto, locali-
zadas no Município de Urussanga/sC (ruas lauro zawaski e adelino 
Concer), conforme especificações constantes dos projetos básicos 
e demais anexos que fazem parte integrante do referido Edital.
O prazo de execução da obra fica estendido até 31 de maio de 2023.

Cod. Mat.: 879206

A empresa Construnível Energias Renováveis Ltda., torna público 
que recebeu do instituto do Meio ambiente de santa Catarina (iMa), 
a Licença de Instalação, válida por 72 meses, e a Autorização de 
Corte para o empreendimento CGH CoXilHa, localizado no rio 
saudades, município de saudades - sC.

Cod. Mat.: 878580

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN-
CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0086/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO 
“e-PAL” Nº 0112/2022-e
REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: rEGisTro DE prEÇos para futura e eventual contratação, 
com fornecimento parcelado de Computadores e servidores, para 
uso dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados 
ou referendados ao Consórcio interfederativo santa Catarina – 
CinCaTarina, na condição de órgão participante desta licitação 
de acordo com os quantitativos estimados no anexo V, durante o 
prazo de validade da ata de registro de preços. JULGAMENTO: 
Menor preço por iTEM. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
08:00 do dia 20/12/2022 até às 09:00 horas do dia 09/01/2023. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS das 09:01 às 
09:30 horas do dia 09/01/2023. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS: às 09:31 horas do dia 09/01/2023. rEFErÊnCia 
DE TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Acesso Identificado. Informações na íntegra 
deste Edital no site: www.cincatarina.sc.gov.br. Florianópolis (sC), 
15 de dezembro de 2022. Elói Rönnau – Diretor Executivo do 
CINCATARINA

Cod. Mat.: 878952

processo seletivo
assistente administrativo iii – administração de pessoal
CEpon Florianópolis
inscrições até o dia 21/12/2022: www.fahece.org.br
Trabalhe Conosco – Edital 393/22

Cod. Mat.: 879308
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Estado de Santa Catarina
Município de Itajaí
SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico 
e Infra-estrutura

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 013/2022  - (REVISÃO 01)
processo administrativo nº 2022-GaM-075717

O SEMASA – Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e 
Infra-estrutura, situado à Rua Heitor Liberato, 1189 – Vila Operária – 
Itajaí – SC, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade 
de ConCorrÊnCia, do tipo prEÇo, sob a forma de execução 
indireta, em rEGiME DE EMprEiTaDa por prEÇo Global, 
para a Contratação de empresa especializada para elaboração 
de atualização, revisão, complementação e consolidação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB com ênfase 
no Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, visando 
o planejamento e o gerenciamento da prestação dos servi-
ços de saneamento básico pelo município de Itajaí, para o 
cumprimento dos requisitos da Lei Federal n.º 11.445/2007 e 
Decreto Federal n.º 7.217/2010, sob a regência da lei 8.666/93 
e alterações posteriores.
o EDiTal encontra-se a disposição dos interessados na Gerência 
de Licitações e Contratos no horário das 13:00 às 19:00 horas de 
segunda a sexta-feira, ou através do endereço eletrônico www.
semasaitajai.com.br.

os envelopes deverão ser entregues até às 14:30 horas do dia     
19 de janeiro de 2023 e serão abertos após 10 (dez) minutos, na 
Gerência de licitações e Contratos do sEMasa, com participação 
aberta às proponentes e ao público.

itajaí (sC),      16  de dezembro  de 2022.

rafael luiz pinto
Diretor Geral - sEMasa

Cod. Mat.: 879108

EsTaDo DE sanTa CaTarina
MUniCÍpio DE sÃo loUrEnÇo Do oEsTE – sC
ConsórCio inTErMUniCipal MUlTiFinaliTÁrio Da aMno-
roEsTE - CiMaM
aViso DE liCiTaÇÃo
o ConsórCio inTErMUniCipal MUlTiFinaliTÁrio Da 
aMnoroEsTE - CiMaM, aTraVÉs Do sr. prEsiDEnTE, torna 
público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão 
eletrônica de licitação no dia 12/01/2023, às 08h00min, na plataforma 
Portal de Compras Públicas, conforme especificado no PROCESSO 
liCiTaTório nº 006/2022. sisTEMa rEGisTro DE prEÇos. 
MoDaliDaDE prEGÃo ElETrÔniCo nº 003/2022. obJETo: 
aQUisiÇÃo DE CaMinHÕEs, para Uso Dos órGÃos oU 
EnTiDaDEs Dos EnTEs Da FEDEraÇÃo ConsorCiaDos 
oU rEFErEnDaDos ao ConsórCio inTErMUniCipal 
MUlTiFinaliTÁrio Da aMnoroEsTE - CiMaM, VinCUlaDo À 
libEraÇÃo DE rECUrsos Do EsTaDo DE sanTa CaTarina 
rEFErEnTE ao proGraMa 2022011512 – siGEF/sC.

informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-1991.
site www.portaldecompraspublicas.com.br.
são lourenço do oeste – sC, 16 de novembro de 2022.
raFaEl CalEFFi
presidente do CiMaM

Cod. Mat.: 879145

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BAL-
NEÁRIO CAMBORIÚ - EMASA
AVISO DE LICITAÇÃO – DISPENSA LICITATÓRIA Nº. 15/2022
obJETo: ConTraTaÇÃo DE sErViÇo DE saniTizaÇÃo 
Dos aMbiEnTEs inTErnos E EXTErnos Da EMasa pElo 
pErioDo DE 180 (CEnTo E oiTEnTa) Dias, CoM apliCaÇÕEs 
a CaDa 15 (QUinzE) Dias, VisanDo DiMinUir o pEriGo DE 
ConTÁGio DE CoViD-19.
ConTraTanTE: Empresa Municipal de Água e saneamento de 
Balneário Camboriú – EMASA.
ConTraTaDa: ViDaliMp – ConTrolE DE praGas E VETorEs 
E loCaÇÃo DE EQUipaMEnTos lTDa – ME
CnpJ: 15.050.621/0001-57
Valor Global: r$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais)
EMbasaMEnTo lEGal: art. 24, inciso iV da lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
Balneário Camboriú, 19 de dezembro de 2022.
DoUGlas CosTa bEbEr roCHa
DirETor GEral

Cod. Mat.: 879241

Acesse o Diário Oficial do Estado: portal.doe.sea.sc.gov.br
O Diário Oficial do Estado de SC é publicado pela Diretoria de Tecnologia e Inovação – Secretaria de Estado da Administração. 
Essa Diretoria não possui representantes comerciais terceirizados nem revendedores autorizados. Portanto, todos os contatos 
para publicações ou outros serviços pertinentes ao Diário Oficial devem ser feitos diretamente pelo site portal.doe.sea.sc.gov.br.

ACESSÍVEL 
COMO NUNCA,

 TRANSPARENTE
COMO SEMPRE
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Diário Oficial de Santa Catarina

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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